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Rozdział 1. 

Wstęp. 

Obowiązek przedstawienia przez Wójta Radzie Gminy Piekoszów raportu o stanie 

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

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

obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, w szczególności 

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

obywatelskiego. Rada Gminy może podjąć uchwałę określającą szczegółowe wymogi 

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

jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi, jako 

pierwszy dokument przed absolutorium. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy 

przeprowadza się debatę. 

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

czasowych. 

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

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

Przewodniczącej Rady Gminy pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 

20 mieszkańców.  

Zgłoszenie należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana 

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

będą mogli zabierać głos według kolejności otrzymania przez Przewodniczącą Rady 

zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba 

że Rada postanowi o zwiększeniu tej liczby. 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

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

Ogólna charakterystyka gminy. 

Gmina Piekoszów położona jest w centralnej części województwa świętokrzyskiego, 

na zachodnim  skraju Gór Świętokrzyskich, w widłach rzeki Bobrzy i Łososiny (Wiernej 

Rzeki), w odległości około 12 km od centrum Kielc. Obszar gminy wynosi 103km2 

i rozciąga się z zachodu na wschód na odległość około 17 km, a z północy na południe 

blisko 10 km. W skład gminy wchodzi 21 jednostek pomocniczych (sołectw).  

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

2018 – 2020. 

Lp. Sołectwo 

Liczba mieszkańców sołectwa 
Różnica 

2019:2020 na dzień 

31.12.2018r. 

na dzień 

31.12.2019r. 

na dzień 

31.12.2020r. 

1. Bławatków 540 540 544 +4 

2. Brynica 1160 1166 1188 +22 

3. Gałęzice 328 322 315 -7 

4. Szczukowskie Górki 424 426 427 +1 

5. Janów 564 556 549 -7 

6. Jaworznia 1852 1842 1819 -23 

7. Jeżynów 107 105 105 0 

8. Lesica 243 234 234 0 

9. Łosień 266 269 273 +4 

10. Łosienek 591 586 578 -8 

11. Łubno 296 299 293 -6 

12. Micigózd 1206 1228 1232 +4 

13. Piekoszów 2951 2948 2930 -18 

14. Podzamcze 730 734 737 +3 

15. Rykoszyn 1220 1224 1236 +12 

16. Skałka  368 349 333 -16 

17. Szczukowice 876 876 867 -9 

18. Wesoła 349 348 345 -3 

19. Wincentów 950 957 952 -5 

20. Łaziska 487 485 479 -6 

21. Zajączków 848 851 853 +2 

Razem 16356 16345 16289 -56  

Źródło: dane Urzędu Stanu Cywilnego w Piekoszowie. 
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Liczba mieszkańców Gminy Piekoszów na dzień 31.12.2020 roku  zmalała o 56  osób 

w stosunku do roku poprzedniego. 

W roku 2020 w Gminie Piekoszów urodziło się 136 dzieci, a zmarło 197 

mieszkańców, przyrost naturalny ludności ujemny i wynosi:  - 61. 

W 2020 roku mieszkańcy gminy zawarli 73 związki małżeńskie. 
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Rozdział 3. 

 

Zadania realizowane przez gminę. 

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

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

w Piekoszowie, jednostek organizacyjnych gminy nie posiadających osobowości 

prawnej oraz jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną, do których 

zalicza się: instytucję kultury, samorządowy zakład podstawowej opieki zdrowotnej 

i spółkę komunalną.  

Oprócz zadań własnych gmina realizuje zadania zlecone z zakresu administracji 

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

przygotowanie i  przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów.  

Do podstawowych zadań zleconych realizowanych przez gminę zalicza się między 

innymi zadania z zakresu: 

 

• Urzędu Stanu Cywilnego, 

• ewidencji ludności, 

• dowodów osobistych, 

• działalności gospodarczej, 

• spraw wojskowo-obronnych, 

• Obrony Cywilnej, 

• utrzymania grobów i cmentarzy wojennych zlokalizowanych na terenie 

gminy, 

• zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej: 

➢ łącznie w 2020 roku wypłacono 392 rolnikom kwotę 

156.930,52zł, tj.: 

- za I półrocze 2020r. – 221 rolnikom kwotę 92.224,43zł,  

- za II półrocze 2020r. – 171 rolnikom kwot 64.706,09zł.  

• wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzone w 2020 r.    

➢ w pierwsze głosowanie odbyło się w dniu 28 czerwca 2020 r. 

➢ ponowne głosowanie odbyło się w dniu 12 lipca 2020 r.   
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3.1. Ochrona zdrowia. 

Zadania gminy w zakresie ochrony zdrowia realizuje utworzony w tym celu 

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

jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 

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

publicznego zakładu opieki zdrowotnej.  

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

z dnia 30 listopada 2016r. (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2016r. poz.4036) 

do podstawowych zadań Zakładu należą świadczenia zdrowotne w szczególności 

w zakresie: podstawowej opieki zdrowotnej, pediatrii, szczepień ochronnych, zabiegów 

pielęgnacyjno – leczniczych, pielęgniarstwa rodzinnego i środowiskowego, medycyny 

szkolnej, opieki nad kobietą ciężarną i płodem, porodem, połogiem oraz noworodkiem, 

profilaktyki i oświaty zdrowotnej. Celem Zakładu jest udzielanie świadczeń 

zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz 

sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej.  

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

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

dokonuje oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Zakładu, na podstawie  

przedkładanego przez kierownika „Raportu”. 

Głównym źródłem finansowania działalności Zakładu jest umowa  

ze Świętokrzyskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia  

w Kielcach na świadczenie usług w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. 

 

Na koniec grudnia 2020  roku w SZPOZ zadeklarowanych pacjentów było 

odpowiednio do:  

• lekarza POZ  - 10.415,  

• pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej – 10.329,  

• położnej – 4.187, 

• 1.600 uczniów szkół objętych opieką medyczną.  

  

Samorządowy Zakład POZ Piekoszów na dzień 31.12.2020r. zatrudniał 26 osób  

na umowę o pracę, 1 osobę na podstawie umowy zlecenia i 9 osób na podstawie umowy 

cywilnoprawnej o świadczenie usług medycznych, czyli razem 36 osób. 

Od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. udzielono 38.427 porad lekarskich, 

w tym : 

• 337 wizyt domowych,  

• założono 14 kart DiLO (Karta Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego) 
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• udzielono 1057 porad pacjentom z COVID 

• zrealizowano 7294 teleporady 

Średnio na jeden dzień pracy realizowano ok. 152 porad. 

Samorządowy Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Piekoszowie został 

wybrany jako podmiot leczniczy, który zorganizował i kontynuował realizację 

gminnego programu zdrowotnego „Grypa – lepiej zapobiegać niż leczyć”. W ramach 

powyższego programu w 2020 roku zaszczepionych zostało 71 osób. 

W roku 2020 wykonano w SZPOZ drobne prace remontowe na łączną kwotę 

6.849,44 zł oraz zrealizowano we  współpartnerstwie z Samorządowym Zakładem 

Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Chęcinach projekt ze środków RPO Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020 - Europejskiego Funduszu Rozwoju 

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

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

 

SZPOZ Piekoszów wykonał swoją część projektu w 100% na łączną kwotę: 

412.348,69 zł. Na kwotę te składały się następujące wydatki: 

 

2019 rok etap pierwszy wydatki ogółem 233.012,05 zł, z czego Urząd 

Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego dofinansował wydatki na kwotę 

171.260,53 zł, a 61.751,52 zł SZPOZ Piekoszów pokrył z własnych środków (wkład 

własny 15% kosztów kwalifikowalnych 30.222,44zł; koszty niekwalifikowalne 

31.529,08 zł).  

 

2020 rok etap drugi wydatki ogółem 179.336,64 zł z czego Urząd Marszałkowski 

Województwa Świętokrzyskiego zrefunduje w 2021 r. wydatki na kwotę 152.436,14 zł, 

a 26.900,50 zł - wkład własny do projektu SZPOZ Piekoszów pokrył w kwocie 

24.658,50 zł dotacją z Urzędu Gminy Piekoszów oraz wydał z własnych środków 

2.242,00 zł. 

 

Funkcjonowanie jednostki w roku 2020 było zdeterminowane panującą w Polsce  

i na świecie epidemią koronawirusa. Konieczność zapewnienia mieszkańcom dostępu 

do świadczeń medycznych przy jednoczesnym zachowaniu narzuconego reżimu 

sanitarnego, wymuszała stosowanie rozwiązań pozwalających na zagwarantowanie 

bezpieczeństwa zarówno dla pacjentów, jak i personelu przychodni.  Pomimo wszelkich 

trudności nie miały miejsca sytuacje, gdzie nie udzielono by pomocy potrzebującym.  
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3.2. Pomoc społeczna. 

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

administracji rządowej realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piekoszowie 

(GOPS), który jest jednostką organizacyjną gminy nieposiadającą osobowości prawnej, 

funkcjonującą w formie jednostki budżetowej.  

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

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

do podstawowych zadań Ośrodka należy realizacja zadań wynikających z ustawy 

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

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

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

w wychowywaniu dzieci. Przy Ośrodku działa również zespół interdyscyplinarny 

realizujący zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.  

W ramach zadań zleconych GOPS przyznaje i wypłaca pomoc materialną 

o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Piekoszów, 

przyznaje i wypłaca zasiłki celowe, organizuje świadczenia specjalistycznych usług 

opiekuńczych w miejscu zamieszkania.  

Drugą jednostką realizującą zadania z zakresu pomocy społecznej jest 

Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi 

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

osobowości prawnej, funkcjonującą w formie jednostki budżetowej. Zgodnie 

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

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

do podstawowych zadań Domu należy tworzenie warunków do realizacji zadań 

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

usług w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów 

umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu 

umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu 

społecznym.  ŚDS jest placówką pobytu dziennego przeznaczona dla osób przewlekle 

chorych psychicznie, niepełnosprawnych intelektualnie. Działalność Domu ma na celu 

usamodzielnianie podopiecznych poprzez organizację alternatywnych form 

integracyjnych w środowisku, współpracę z organizacjami i stowarzyszeniami i innymi 

podmiotami, których działalność jest zbieżna z działalnością Domu.  

ŚDS zapewnia usługi transportowe w zakresie dowozu i odwozu uczestników na 

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

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

administracji rządowej. Uczestnicy mają możliwość spożywania gorącego posiłku, 

przyznanego w ramach treningu kulinarnego. 
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W 2020r. ośrodek miał przyznane 29 miejsc, natomiast Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Piekoszowie wydał 30 decyzji przyznających pobyt w placówce.  Obecnie 

z usług w ŚDS  korzysta 29 osób. 

 Postępowanie wspierająco – aktywizujące, jakie realizuje placówka obejmuje: 

trening umiejętności samoobsługi i zaradności życiowej, trening higieniczny, trening 

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

umiejętności spędzania wolnego czasu, trening funkcji poznawczych 

(spostrzegawczości, koordynacji wzrokowo-ruchowej, wyobraźni przestrzennej, 

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

do podjęcia pracy na chronionym lub wolnym rynku pracy.   

Ponadto postępowanie wspierająco-aktywizujące obejmuje także: 

• poradnictwo psychologiczne, także dla opiekunów użytkownika; 

• poradnictwo socjalne, także dla opiekunów użytkownika, z wykorzystaniem 

ofert wyspecjalizowanych instytucji; 

• psychoedukację ukierunkowaną na samodzielne korzystanie z różnych ofert 

publicznych, w tym z usług medycznych, zwłaszcza poradni zdrowia 

psychicznego i farmakoterapii. 

W ŚDS funkcjonowały w 2020 roku następujące pracownie: pracownia rzemiosła 

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

pracownia komputerowa, pracownia humanistyczna, pracownia muzyczna, pracownia 

gobeliniarsko-krawiecka, pracownia gospodarstwa domowego, pracownia aktywizacji 

ruchowej.   

W związku z sytuacją epidemiczną kraju w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się 

choroby zakaźnej COVID-19, Wojewoda Świętokrzyski polecił od 13 marca 2020 r. do 

6 czerwca 2020 r. czasowe zawieszenie działalności Środowiskowego Domu 

Samopomocy. W związku z powyższym od tego okresu prowadzono działalność mającą 

na celu wspieranie uczestników zajęć poprzez: 

• utrzymywanie stałego kontakt z uczestnikami i ich rodzinami, 

• pomoc w zmaganiu się z problemami życia codziennego, 

• pomoc w sprawach socjalnych, 

• ustalanie pracy zdalnej z uczestnikami z zakresu działalności pracowni 

plastycznej, komputerowej, kulinarnej i rehabilitacyjnej, w celu kontynuacji 

procesu terapeutycznego, 

• pomoc uczestnikom posiadającym złe warunki mieszkaniowe w zakresie 

utrzymania higieny osobistej i odzieży, 

• nadzór nad regularnym przyjmowaniu leków, 

• monitoring sytuacji zdrowotnej uczestników, pomoc w uzyskaniu teleporady 

lekarskiej, 

• zaopatrywanie uczestników w wymagane środki ochrony osobistej (maseczki, 

rękawiczki, środki dezynfekujące). 
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Po czasowym zamknięciu placówki w związku z pandemią koronawirusa w oparciu 

o wytyczne wypracowano  nowe zasady działania. Zajęcia ŚDS zostały wznowione  

8 czerwca. Zajęcia zgodnie z wymogami sanitarnymi, prowadzone były w małych, 

niezmiennych grupach, do których przypisani byli stali terapeuci. W ciągu dnia  

w placówce przebywało około połowy uczestników. Codziennie zajęcia rozpoczynały 

się od przypomnienia zasad sanitarnych, zwiększono również częstotliwość 

realizowania treningów profilaktyki zdrowia i higieny.  

Wprowadzono zasady, dzięki którym zadbano o bezpieczeństwo i komfort 

psychiczny uczestników przy jednoczesnym podtrzymaniu wartości tworzenia 

wspólnoty i przynależności do grupy. Grupa została podzielona na dwie mniejsze 

i naprzemiennie, co drugi tydzień dowożona była z zachowaniem zasady połowy 

zajętych miejsc. ŚDS zapewnił jeden gorący posiłek, który dostarczany był przez 

zewnętrzną firmę cateringową w termosach i podawany w  naczyniach jednorazowych.  

Opracowana została dokumentacja regulująca szczegółowe zasady korzystania  

i prowadzenia zajęć w ośrodku uwzględniająca rekomendacje Ministerstwa Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Zdrowia. Wsparcie udzielane było 

dwutorowo – uczestnicy korzystali z konsultacji i indywidualnych treningów 

telefonicznie lub online oraz uczęszczali rotacyjnie na zajęcia stacjonarne do ośrodka. 

W czasie pandemii dzięki zaangażowaniu kadry ŚDS  wyremontowano jadalnię i salę 

gimnastyczną. Uszyto także maseczki ochronne dla uczestników i ich rodzin.   

W trzecim  kwartale 2020r. została przeprowadzona inwestycja polegająca na 

wykonaniu zadania: „Utwardzenie podłoża kostką brukową terenu wokół budynku 

Środowiskowego Domu Samopomocy w Piekoszowie wraz z robotami towarzyszącymi 

oraz z opracowaniem niezbędnej dokumentacji”. Koszt inwestycji w wysokości  

37 000 zł został pokryty ze środków Gminy Piekoszów.   

Kierownik ŚDS corocznie opracowuje sprawozdanie z działalności domu w roku 

budżetowym i przesyła właściwemu do spraw pomocy społecznej wydziałowi urzędu 

wojewódzkiego w terminie do dnia 15 lutego po okresie sprawozdawczym. 
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3.3. Edukacja publiczna.  

Zadania w zakresie edukacji publicznej realizuje 8 placówek oświatowych, dla 

których organem prowadzącym jest Gmina Piekoszów, działających w formie jednostek 

organizacyjnych gminy nieposiadających osobowości prawnej, funkcjonujących jako 

jednostki budżetowe: 

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

Podstawowa im. Jana Kochanowskiego oraz Przedszkole w Piekoszowie; 

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

Podstawowa im. Jana Pawła II oraz Przedszkole w Jaworzni; 

3) Zespół Oświatowych Placówek Integracyjnych w Micigoździe,  w którego skład 

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

Odzyskania Niepodległości przez Polskę w Micigoździe oraz Przedszkole 

Integracyjne w Micigoździe;   

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

5) Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Brynicy; 

6) Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Łosieniu; 

7) Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego w Rykoszynie; 

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

 

Od 2018 roku wszystkie funkcjonujące samorządowe placówki oświatowe posiadają 

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

rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. 

 

W 2020 roku przeprowadzono jeden konkurs na stanowisko dyrektora: Szkoły 

Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Łosieniu. Komisja konkursowa wyłoniła, 

kandydata na stanowisko dyrektora w osobie Pani Anny Oleś. Kandydatka została 

powołana na stanowisko dyrektora na pięcioletnią kadencję.    

Poniżej przedstawione zostały działania podejmowane przez szkoły oraz osiągnięcia 

dzieci i młodzieży do nich uczęszczających. 

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Brynicy w roku 2020 

wzięli udział w powiatowym Konkursie Wiedzy o Żołnierzach Wyklętych, 

zorganizowali działania w ramach Tygodnia Kultury Języka oraz akcje z zakresu 

ekologii – konkurs plastyczny drzewo krajobrazowe, światowy dzień wody oraz 

międzynarodowy dzień ziemi.  

W szkole działała „Akademia Małego Strażaka”, do której należało  52 uczniów 

chcących poszerzyć swoją wiedzę nt. zasad udzielania pierwszej pomocy oraz poznać 

bliżej pracę strażaka. Mali strażacy dawali pokazy ratownictwa medycznego oraz 

gaszenia płonącego samochodu. W szkole działał także zespół tańca „Efekt”, którego 
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solistki w latach ubiegłych wzięły udział w tanecznych Mistrzostwach Świata federacji 

WADF w Libercu w Czechach.  

W 2020 roku budynek Szkoły Podstawowej w Brynicy został  

ztermomodernizowany. W ramach przeprowadzonych prac zostały docieplone 

zewnętrzne ściany i dach. Zamontowano nowe drzwi i okna, a cały obiekt zyskał 

estetyczną elewację. Wymieniona została także instalacja centralnego ogrzewania wraz 

z modernizacją kotłowni. Zainstalowano fotowoltaikę. Wewnątrz budynku wymieniono 

oświetlenie na energooszczędne typu LED i odremontowano pomieszczenia szkolne.   

W Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Łosieniu w 2020 roku 

organizowane były konkursy, które co roku cieszą się wielką popularnością, np. „VI 

Powiatowy Konkurs Mitologiczny”, objęty honorowym patronatem Wójta Gminy 

Piekoszów. Wymienić też można akcje: Noworoczny Turniej Piłki Halowej, Europejska 

Akcja CodeWeek, ogólnopolski projekt Uniwersytet Dzieci w Klasie,  czy wirtualna 

adopcja przez wolontariuszy psa Dżokera ze Schroniska dla zwierząt  

w Dyminach. 

Ponadto szkoła od września 2019 r. do lutego 2021 r.  -  realizowała projekt  

w ramach programu Erasmus+ „Zwiększanie możliwości nauki matematyki za pomocą 

oprogramowania”, którego budżet opiewał na kwotę 29 490 euro. Celem projektu było 

podniesienie kompetencji uczniów z SP Łosień w zakresie języka angielskiego, 

korzystania z nowoczesnych technologii  matematyki oraz doskonalenie pracy 

zespołowej i projektowej. W projekcie brała udział cała społeczność szkolna, 

 a 7 uczniów i tyle samo nauczycieli wzięło udział w mobilności  do  Francji, Słowacji, 

Turcji. W ramach zaplanowanych działań zrealizowano także: spotkania w Polsce dla 

gości z Francji, Słowacji, Turcji, Hiszpanii i Niemiec, opracowano zadania do aplikacji 

E-Matsh, opracowano dwa kalendarze na rok 2019 r. i 2021 r., zorganizowano akcje 

upowszechniające rezultaty projektu (reklama aplikacji E-Matsh - umożliwiającej 

lepsze poznanie zasad matematyki za pomocą oprogramowania). 

Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego w Rykoszynie zrealizowała wiele 

konkursów, wśród których warto wymienić: konkurs wiedzy matematycznej 

„Matematykomaniacy” szkolny konkurs językowy z okazji Dnia Języka Ojczystego czy 

ogólnopolski projekt „Finansowoaktywni” przygotowany przez Ministerstwo 

Finansów. Uczniowie szkoły wzięli także udział w konkursach przedmiotowych 

organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Kielcach. 

W 2020 r. budynek szkoły w Rykoszynie został ztermomodernizowany. Docieplono 

ściany zewnętrzne, przeprowadzono prace naprawcze konstrukcyjno-budowlane sali 

gimnastycznej, a cały obiekt zyskał estetyczną elewację. Wymieniona została także 

instalacja centralnego ogrzewania wraz z całkowitym remontem kotłowni. 

Zainstalowano instalację fotowoltaiczną, a oświetlenie wewnątrz budynku wymieniono 
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na energooszczędne typu LED.  Ponadto położono gładzie i pomalowano ściany, 

wymieniono drzwi a także kompleksowo wyremontowano niektóre pomieszczenia. 

Zmodernizowano także szkolny monitoring.    

 

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Szczukowskich 

Górkach z sukcesami brali udział w licznych konkursach z zakresu wiedzy 

przedmiotowej. W 2020 r. szkoła zorganizowała i przeprowadziła I etap II 

przedmiotowego konkursu kuratoryjnego z chemii oraz biologii. Jedna z uczennic 

dotarła także do III etapu konkursu przedmiotowego z j. polskiego organizowanego 

przez Kuratorium Oświaty w Kielcach. Uczniowie w roku ubiegłym brali także udział 

w konkursach z zakresu matematycznego np.: Kangur czy  Matlandia - projekt nauki 

matematyki z wykorzystaniem programów edukacyjnych online dedykowanych 

uczniom szkół podstawowych. 

Uczniowie szkoły chętnie udzielali się również w Wolontariacie. W ciągu ubiegłego 

roku uczniowie klasy 8 uczestniczyli w zbiórkach środków pieniężnych na rzecz 

potrzebujących przy kościele parafialnym. Zbiórki odbywały się według harmonogramu 

Kościoła Katolickiego w Diecezji Kieleckiej. 

Przy Szkole Podstawowej im. Bohaterów Powstania Styczniowego w Zajączkowie 

działa 27 Kielecka Drużyna Harcerska, która w 2020 roku zrzeszała 18 druhów.  

Harcerze wzięli czynny udział w organizowanych grach terenowych pt.: „Ocalić od 

zapomnienia”. Poza tym byli inicjatorami zabawy andrzejkowej, spotkania wigilijnego 

ze światełkiem betlejemskim. Harcerze brali czynny udział  w szkolnych i gminnych 

uroczystościach patriotycznych. 

W szkole w 2020 r. zorganizowano szereg akcji głównie z zakresu ekologii, 

profilaktyki zdrowia i zdrowego stylu życia takie jak: „Ekologia, my  i region,  

w którym żyjemy” zorganizowany przez Świętokrzyskie i Nadwiślańskie Parki 

Krajobrazowe, gminny konkurs profilaktyczny „Dzieci przeciw uzależnieniom”, 

prelekcja „ Profilaktyka zakażenia koronawirusem”, projekt  PSSE „Bieg po zdrowie”. 

Uczniowie szkoły chętnie brali także udział w licznych  konkursach z zakresu 

rozwijania kreatywności.  

Zespół Placówek Oświatowych w Jaworzni  brał udział w projekcie 

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

Wspólnie troszczymy się o nasz dom”, którego realizację zaplanowano na lata 2018-

2021. W projekcie brało  udział 26 uczniów szkoły podstawowej. Budżet projektu 

opiewał na kwotę 30780 euro. Międzynarodowa współpraca szkół miała na celu 

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

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

i Turcji. Drugi projekt Erasmus+ realizowany przez ZPO w Jaworzni to „Rozwijanie 
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motywacji uczniów poprzez nauczanie w europejskiej cyfrowej klasie”. Projekt 

rozpoczął się w 2019 r. i potrwa do 2021 r.  W 2020 roku brało w nim udział 30 uczniów. 

W ramach projektu zrealizowano wyjazd do Hiszpanii oraz wirtualne warsztaty 

w Grecji. 

Ponadto uczniowie szkoły w Jaworzni zdobywali liczne nagrody w konkursach  

o zasięgu powiatowym i wojewódzkim. Społeczność szkolna była również 

organizatorem wielu akcji m.in: konkurs „Ekoskarbonka”, „Wiersz dla Mamy”, „Kartka 

Bożonarodzeniowa” i wiele innych ze względu na epidemię COVID – 19 

zrealizowanych on-line.   

W Zespole Placówek Oświatowych w Piekoszowie zrealizowano innowację 

pedagogiczną: nauczanie dwujęzyczne w klasach VII z rozszerzoną nauką języka 

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

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

jest również innowacja pedagogiczna z badmintona. W szkole tej działa chór „Bonus”, 

który  co roku  wiele nagród i wyróżnień w konkursach gminnych, powiatowych, 

wojewódzkich a nawet międzynarodowych.  

W ramach Europejskiego Planu Rozwoju Szkoły realizowane były projekty  

Erasmus+ : „Europejska cyfrowa klasa” – W 2020 roku (2018-2021) oraz „Akademia 

aktywnego uczenia się” – (2020 – 2022), w których brało udział łącznie 66 uczniów. 

Budżet obu projektów opiewał na kwotę 63 870 euro. W ramach realizacji 

zaplanowanych działań odbyły się wyjazdy do Portugalii , zajęcia wirtualne, e-twinning 

i konferencje.  

W Przedszkolu w Piekoszowie w roku 2020 zakończyła się realizacja  projektu 

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

projektu 306 tys.) pochodziło z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego. 

W ramach projektu oddział przedszkolny w Piekoszowie został wyposażony w meble, 

pomoce dydaktyczne, zabawki, instrumenty muzyczne, kącik zabaw z elementami 

sensorycznymi, podręczniki do nauki języka angielskiego i pomoce logopedyczne. 

Przedszkole otrzymało również nowoczesne pomoce dydaktyczne, np. roboty, maty do 

nauki programowania, dywan interaktywny z grami edukacyjnymi w języku angielskim, 

multimedialny program edukacyjny i tablice interaktywne. W ramach programu 

przeszkolono również kadrę nauczycielską w zakresie TIK. We wszystkich grupach 

przedszkolnych, zrealizowane były także zajęcia dodatkowe. Dzieci korzystały z zajęć 

naukowo – doświadczalnych, były też wyjazdy edukacyjne, rytmika, zajęcia taneczne 

i dodatkowy język angielski. 

Uczniowie szkoły w Piekoszowie wzięli udział w wielu formach konkursów na 

poziomie gminnym, powiatowym i wojewódzkim.   

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

dzieci szkolnych i przedszkolnych z terenu gminy.  
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W Zespole Oświatowych Placówek Integracyjnych w Micigoździe w roku 2020 

spośród wielu akcji konkursowych największym powodzeniem cieszył się gminny 

konkurs piosenki on-line „Wyśpiewane z domu” o Puchar Wójta Gminy Piekoszów. 

W konkursie wzięło udział 25 uczestników z klas 4-8 z placówek oświatowych Gminy 

Piekoszów. Konkurs miał na celu umożliwienie prezentacji uzdolnionych dzieci 

poprzez platformy internetowe jak również uaktywnienie dzieci w czasie nauki zdalnej 

do rozwijania swoich uzdolnień artystycznych. 

Spośród innych wydarzeń szkolnych można wymienić realizację działań o tematyce 

patriotycznej: "Niepodległa 2020 - piórem, muzyką, pędzlem malowane", akcja 

"Szkoła do hymnu" oraz szereg konkursów o tematyce ekologicznej i prozdrowotnej.   

W 2019 roku zakończyły działalność gimnazja prowadzone przez Gminę Piekoszów 

w Piekoszowie, Jaworzni, Łosieniu i Zajączkowie oraz Niepubliczne Gimnazjum 

w Brynicy, zgodnie z postanowieniami art.127 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – 

Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe Rada Gminy Piekoszów 

potwierdziła tę okoliczność stosownymi uchwałami z dnia 26 września 2019r.  

 

Na terenie gminy funkcjonują również placówki oświatowe prowadzone przez inne 

podmioty niż Gmina Piekoszów i są nimi: 

• Niepubliczne Przedszkole Fundacji Rozwój dla Przyszłości z Brynicy –188 

wychowanków, 12 oddziałów przedszkolnych, 

• Niepubliczne Naukowe Przedszkole Integracyjne Mini College 

w Piekoszowie – 67 wychowanków, 4 oddziały przedszkolne. 

Corocznie zgodnie z postanowieniami Prawa oświatowego w terminie do dnia 

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

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

ósmoklasisty, z uwzględnieniem działań podejmowanych przez szkoły nakierowanych 

na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, oraz wynikach 

nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty. 

Dane statystyczne dotyczące poszczególnych placówek oświatowych, dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Piekoszów przedstawione zostały w Tabeli 2.  
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Tabela 2. Zestawienie ilości uczniów, oddziałów szkolnych oraz etatyzacja nauczycieli wg stanu na 

dzień 30 września 2020 roku wg. Systemu Informacji Oświatowej w poszczególnych szkołach 

prowadzonych przez Gminę Piekoszów . 

Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Brynicy 

2020 Liczba 

uczniów 

Liczba 

oddziałów 
Liczba nauczycieli – 18 

Ogółem etaty z czego: 

Stażysta Kontraktowy Mianowany Dyplomowany 

200 11 16,05 0 4 1 11,05 

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Łosieniu 

 

 

2020 

Liczba 

uczniów 

Liczba 

oddziałów 
Liczba nauczycieli – 20 

Ogółem etaty z czego: 

Stażysta Kontraktowy Mianowany Dyplomowany 

94 9 17,22 0 0 3 14,22 

Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego w Rykoszynie 

2020 Liczba 

uczniów 
Liczba 

oddziałów 
Liczba nauczycieli – 20 

Ogółem etaty z czego: 

Stażysta Kontraktowy Mianowany Dyplomowany 

167 10 17,64 0 2,42 4 11,22 

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Szczukowskich Górkach 

2020 Liczba 

uczniów 
Liczba 

oddziałów 
Liczba nauczycieli – 15 

Ogółem etaty z czego: 

Stażysta Kontraktowy Mianowany Dyplomowany 

99 8 13,33 0 1 4,44 7,89 

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Powstania Styczniowego w Zajączkowie 

2020 Liczba 

uczniów 
Liczba 

oddziałów 
Liczba nauczycieli –23 

Ogółem etaty z czego: 

Stażysta Kontraktowy Mianowany Dyplomowany 

172 11 20,84 0 0,95 3 16,89 

Zespół Placówek Oświatowych w Jaworzni 

2020 Liczba 

uczniów 
Liczba 

oddziałów 
Liczba nauczycieli – 27 

Ogółem etaty z czego: 

Stażysta Kontraktowy Mianowany Dyplomowany 
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254 13 24,29 1,27 2,6 0 20,42 

Zespół Oświatowych Placówek Integracyjnych w Micigoździe 

2020 Liczba 

uczniów 

Liczba 

oddziałów 
Liczba nauczycieli – 43 

Ogółem etaty z czego: 

Stażysta Kontraktowy Mianowany Dyplomowany 

169 12 40,44 0,66 5,5 12,22 12,60 

Zespół Placówek Oświatowych w Piekoszowie 

20120 Liczba 

uczniów 

Liczba 

oddziałów 
Liczba nauczycieli – 69 

Ogółem etaty z czego: 

Stażysta Kontraktowy Mianowany Dyplomowany 

661 30 66,99 2,7 6 1,3 56,99 

 

Źródło: dane Referatu Edukacji i Obsługi Placówek Oświatowych UG Piekoszów. 

 

Edukacja gminna w czasie epidemii wirusa SARS-CoV-2 

 W roku 2020 na działalność  szkół  i placówek oświatowych Gminy Piekoszów 

istotny wpływ miała epidemia wirusa SARS-CoV-2. Zagrożenie epidemiczne 

spowodowało konieczność wprowadzenia w placówkach oświatowych wielu 

ograniczeń. Pierwszym z nich było zawieszenie na podstawie rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r.  w sprawie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 prowadzenia działalności dydaktycznej, 

wychowawczej i opiekuńczej w szkołach oraz placówkach oświatowych od 12 do 24 

marca 2020 r. Następnie szkoły i placówki oświatowe Gminy Piekoszów na mocy 

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie 

szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 

-19 rozpoczęły od 25 marca 2020 r. obowiązek realizowania zadań edukacyjnych za 

pomocą metod i technik kształcenia na odległość. O sposobie zorganizowana nauki 

zdalnej w szkołach decydowali dyrektorzy we współpracy  

z organem prowadzącym  –  Gminą Piekoszów, uwzględniając potrzeby oraz 

możliwości uczniów i rodziców.  

 W pierwszej fazie realizacji zajęć dydaktycznych za pomocą metod i technik 

kształcenia na odległość w szkołach i placówkach oświatowych Gminy Piekoszów 

wybrano szereg platform edukacyjnych i komunikacyjnych, za pomocą których  

odbywała się tzw. nauka zdalna. Wśród najpopularniejszych należy wymienić m.in.: 
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e- odręczniki, edukator, zoom meeting, google classroom czy Microsoft Teams. 

Z czasem placówki oświatowe zdecydowały się na wybór jednej platformy edukacyjnej, 

na której pracowała cała społeczność szkolna. Wraz z wprowadzeniem tzw. nauki 

zdalnej podstawowym komunikatorem pomiędzy uczniami, rodzicami i kadrą 

pedagogiczną był e-dziennik. Siedem placówek oświatowych Gminy Piekoszów 

korzystało z systemu e-szkola24 firmy Perfektus Edukacja, jedna z platformy UONET 

VULCAN.  

 1 kwietnia 2020 r. w ramach projektu pt. „Zdalna szkoła”, a później „Zdalna 

szkoła +” pojawiła się możliwość otrzymania przez organy prowadzące wsparcia 

finansowego w zakresie doposażenia uczniów i nauczycieli w sprzęt do nauki zdalnej. 

W ramach ww. projektów Gmina Piekoszów  pozyskała łącznie środki rzędu 163 000 

zł, za które zakupiono i przekazano ośmiu szkołom 122 laptopy wraz 

z oprogramowaniem i  wyposażeniem.  

Dodatkowym wsparciem na zakup sprzętu do nauki zdalnej objęta została kadra 

pedagogiczna. Gmina Piekoszów udzieliła dofinansowania 165 nauczycielom na łączną 

kwotę 80 000 zł. na zakup laptopów, kamerek, oprogramowania itd.  

Od 6 maja 2020 r.  przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach Gminy 

Piekoszów zaczęły  kontynuować działalność w trybie stacjonarnym, a od 25 maja 

2020r. już wszystkie szkoły  podstawowe wznowiły zajęcia opiekuńczo-wychowawcze 

oraz dydaktyczne dla najmłodszych uczniów klas I-III. Starsi uczniowie szkoły 

podstawowej, a w szczególności przystępujący w 2020  roku do egzaminu ósmoklasisty 

mieli od 25 maja zapewnioną możliwość korzystania z konsultacji z przedmiotów, 

z których zdawali egzaminy na terenie szkoły. 

 

Stopniowe otwieranie szkół i placówek Gminy Piekoszów odbywało się 

z zachowaniem odpowiedniego reżimu sanitarnego, po spełnieniu szczegółowych 

wytycznych opracowanych przez Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego 

i Ministra Edukacji Narodowej. W trosce o bezpieczeństwo społeczności szkolnych ale 

także rodzin uczniów z inicjatywy Wójta Gminy Piekoszów przed otwarciem szkół 

i przedszkoli wszyscy nauczyciele, a także kadra administracyjna przeszli testy na 

obecność koronawirusa. Ponadto dyrektorzy piekoszowskich szkół postarali się 

o bezpłatne stacje do dezynfekcji rąk, zaopatrzyli także placówki w maseczki, 

bezdotykowe termometry i płyny do dezynfekcji. Każda placówka opracowała 

dodatkowe  procedury bezpieczeństwa sanitarnego.  

 

W reżimie sanitarnym w szkołach Gminy Piekoszów odbył się egzamin 

ósmoklasisty, a 26 czerwca, zgodnie z zaplanowanym kalendarzem, uroczyste 

zakończenie roku szkolnego 2019/2020.  
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Początek nowego roku szkolnego 2020/2021 w Gminie Piekoszów rozpoczęto 

w trybie stacjonarnym. Jednak w szkołach i placówkach oświatowych zaczęły pojawiać 

się pierwsze przypadki zakażenia wirusem  Sars-COV-2, które niezwłocznie zgłaszano 

do Państwowego Powiatowego Inspektora  Sanitarnego w Kielcach. PIS za zgodą 

organu prowadzącego Gminy Piekoszów oddelegował uczniów następujących 

placówek na nauczanie zdalne: 

- Szkoły Podstawowej w Micigoździe w okresie od  6.10. 2020 r. do 23.10.2020 r.  

- Szkoły Podstawowej w Zajączkowie, klasa II w okresie od 9.10.2020 r. do 

16.10.2020r. 

- Szkoły Podstawowej w Piekoszowie, klasa VIII b w okresie od 15.10.2020 r. do 

19.10.2020 r. oraz klasa VII b w okresie od 19.10.2020 r. do 22.10.2020 r. oraz 

wychowankowie z trzech oddziałów Przedszkola w Piekoszowie łącznie w okresie od 

15.10.2020 r. do 30.10.2020 r. 

- Szkoły Podstawowej w Brynicy, klasa IV a w okresie od 17.10 do 26.10. 

 

W związku z rozprzestrzeniającą się w skali ogólnokrajowej epidemią na  mocy 

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zajęcia w klasach IV – VIII szkół  

i placówek oświatowych Gminy Piekoszów od 26 października do 8 listopada br. 

prowadzone były z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia 

dydaktyczne w przedszkolach i klasach I – III realizowane były w tym czasie w formie 

tradycyjnej, aż do dnia 24 listopada, kiedy to na podstawie zapisów rozporządzenia 

MEN zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wprowadzono we wszystkich oddziałach 

szkół i placówek oświatowych Gminy Piekoszów naukę zdalną do końca 2020 roku. 
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3.4. Opieka nad dziećmi do lat 3. 

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

w Piekoszowie, działający w formie jednostki organizacyjnej gminy nieposiadającej 

osobowości prawnej, funkcjonujący jako jednostka budżetowa. Zgodnie ze statutem 

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

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

Żłobka należy udzielanie świadczeń obejmujących działalność pielęgnacyjną, 

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

zapewnia zorganizowaną opiekę nad dziećmi w wieku powyżej 20 tygodnia życia do 

3 lat, w wyjątkowych przypadkach do 4 roku życia. Dzieciom zapewniona jest opieka 

pielęgnacyjna, wychowawcza oraz edukacyjna.  W 2018 roku żłobek zapewniał opiekę 

38 dzieciom,  w porównaniu z rokiem 2017 kiedy to placówka posiadała 26 miejsc, 

przybyło 12 nowych,  dzięki wykorzystaniu środków rządowych w ramach 

Resortowego Programu  „Maluch+”, z którego w 2019 roku na bieżące funkcjonowanie 

Żłobka pozyskano kwotę - 72.600 zł. Dzięki pozyskiwanym środkom polepszeniu 

ulegają warunki lokalowe oraz następuje ciągły rozwój placówki. 

W 2019 roku również złożono wnioski do Wojewody Świętokrzyskiego 

o dofinansowanie ze środków rządowych w ramach Resortowego Programu  „Maluch+ 

2019” moduł drugi na bieżące funkcjonowanie oraz wniosek na utworzenie nowych 

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

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

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

13 dzieci w każdej grupie. Utworzono dwie sale zabaw z bezpośrednim wyjściem na 

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

i pomieszczenia gospodarcze, rozbudowano istniejące sale na piętrze o tarasy 

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

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

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

Ubiegamy się również o pozyskanie środków z Urzędu Marszałkowskiego na 

częściową refundację wydatków związanych z adaptacją pomieszczeń na parterze 

budynku oraz na bieżące funkcjonowanie. Wniosek o dofinansowanie projektu 

,,Bezpieczne dzieci – szczęśliwi rodzice”, którego celem jest zwiększenie szans na 

powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka, a 

rodziców bez pracy do podjęcia pracy lub jej aktywnego poszukiwania, uzyskał 

akceptację w 2020 r. na kwotę 950.371,94 zł przy całkowitej wartości zadania 

1.150.624,73zł. W ramach tego wniosku powstał również nowy plac zabaw dla dzieci 

uczęszczających do żłobka. Następnie został złożony wniosek do Wojewody 

Świętokrzyskiego o dofinansowanie w ramach rządowego programu „Maluch+ 2020” 

na pokrycie częściowych kosztów bieżącego funkcjonowania żłobka. Otrzymaliśmy 

dofinansowanie w kwocie 108.060,00 zł.  W drugim projekcie z Urzędu 



Strona 23 z 99 

 

Marszałkowskiego ,,Równe szanse dla wszystkich”, którego celem jest zwiększenie 

aktywności zawodowej osób fizycznych, sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 

z terenu gminy Piekoszów, wchodzących lub powracających na rynek pracy po przerwie 

związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka ubiegamy się o zwolnienie z opłat 

za pobyt dziecka w żłobku na rok szkolny 2020/2021. Udało się pozyskać 

dofinansowanie w wysokości 110.475,50 zł, przy całkowitej wartości zadania 

134.377,50 zł. 

Od 1 stycznia 2020 roku wprowadzono zmiany w zasadach odpłatności za pobyt 

dziecka w żłobku. Opłata stała to kwota 200,00 zł miesięcznie. Skutki finansowe tej 

uchwały podane zostaną w raporcie za 2020 rok. Na czas trwania projektów rodzice 

dzieci uczęszczających do Żłobka Gminnego w Piekoszowie zwolnieni są z kosztów 

ponoszonych za opiekę nad dzieckiem w placówce. W 2020 roku ze względu na 

rozwijającą się pandemię, na podstawie art. 11 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku 

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych ( Dz.U. z 2020 r. poz.374) w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się 

choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV2 od dnia 16 marca do 

24  maja funkcjonowanie żłobka było zawieszone. Po powrocie dzieci do placówki 

Zarządzeniem Dyrektora Żłobka Gminnego w Piekoszowie nr 11/2020 zostały 

wprowadzone Procedury bezpieczeństwa w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, które są przestrzegane. W dniu 27 marca 

2020 roku Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 

chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych 

ustaw. Zgodnie z art. 15e. ww. nowelizacji, w przypadku czasowego ograniczenia lub 

czasowego zawieszenia funkcjonowania żłobka w celu przeciwdziałania COVID-19, 

otrzymane na zapewnienie funkcjonowania dotacje celowe z budżetu państwa oraz 

środki z Funduszu Pracy przyznane na realizację zadań nie podlegają zwrotowi i mają 

zastosowanie także do edycji 2021 Programu ,,MALUCH+” 
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3.5. Kultura. 

Zadania w zakresie kultury oraz bibliotek gminnych realizuje Biblioteka Centrum 

Kultury w Piekoszowie, działająca w formie instytucji kultury posiadającej osobowość 

prawną. Instytucja ta powstała z połączenia Gminnej Biblioteki Publicznej 

w Piekoszowie oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Piekoszowie na mocy uchwały 

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

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

w Piekoszowie wchodzą: Biblioteka Główna w Piekoszowie oraz filie biblioteczne 

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

ze świetlicami w Szczukowicach, Wincentowie i Gałęzicach. Powyższe budynki 

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

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

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

instytucji należy wspieranie i animowanie kulturalnej aktywności mieszkańców Gminy 

Piekoszów, organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, wspieranie działalności 

twórczej grup, zespołów, samodzielnych artystów. Instytucja również udostępnia zbiory 

biblioteczne, prowadzi działalność informacyjną, edukacyjną. W instytucji od wielu lat 

prowadzone są zajęcia tematyczne skierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych tj. 

taniec, wokal, zajęcia muzyczne gry na instrumentach (gitara, keyboard, pianino), 

karate, joga, aerobik, akrobatyka, zumba, zajęcia ceramiczne, plastyczne, tkackie, 

kreatywne „Chochliczek”.  

Czytelnictwo w bibliotece głównej oraz filiach w porównaniu z rokiem 2019 miało 

ogólnie tendencję spadkową. Podobnie było z wypożyczeniami czy odwiedzinami. 

Spadek spowodowany był epidemią koronawirusa.  

W 2020 roku pomimo znacznych ograniczeń Biblioteka Centrum Kultury  

w Piekoszowie zrealizowała wiele działań w ograniczonej formie, które wpisały się już 

w kalendarz wydarzeń naszej gminy. Przede wszystkim uroczyste obchody świąt 

państwowych. W ubiegłym roku w sierpniu zorganizowano wydarzenie upamiętniające 

Setną Rocznicę Bitwy Warszawskiej. Ponadto wzorem poprzednich lat odbyły się 

obchody Święta Konstytucji 3 Maja oraz Święto Odzyskania Niepodległości. Wszystkie 

te wydarzenia były zorganizowane zgodnie z obostrzeniami nakładanymi na instytucje 

kultury w danym czasie.  

Ze względu na obostrzenia epidemiczne nie odbyły się w 2020 roku dwie największe 

imprezy plenerowe mianowicie MegaMoc Piekoszowa i Dożynki Gminy Piekoszów.  

Epidemia znacznie ograniczyła instytucji również organizację rokrocznych imprez  

o charakterze kulturalnym, oświatowym i sportowym jednak mimo trudności 

przeprowadzono w formie stacjonarnej i online takie wydarzenia jak:  
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• Przegląd Obrzędów Ludowych, który osiągnął już rangę wojewódzką i cieszy się 

odpowiednią estymą wśród uczestników; 

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

ze szkół z terenu gminy tj. Przegląd Kolęd i Pastorałek,  Przegląd Talentów BCK, 

Miniatury Sceniczne – w sumie 3 przeglądy; 

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

uczniów. W 2020 roku odbyły się: Konkurs Literacki „Magiczne pióro”, 

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

podstawowych, Quest wiedzy o książce dla dzieci,  Konkurs czytelniczy dla klas 

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

kieleckiego), II Międzypokoleniowy Konkurs Wiedzy Matematycznej, Konkurs 

plastyczny „Malowane poezją”, Wojewódzki konkurs wiedzy historycznej –  

w sumie  9 konkursów; 

• ferie zimowe i akcja wakacyjna, w 2020 roku ferie zimowe zrealizowaliśmy 

zgodnie z początkowym planem działania. Natomiast wakacje już  

w pandemicznej rzeczywistości odbyły się wyłącznie stacjonarnie w niektórych 

placówkach, bez wyjazdów na wycieczki czy kolonie; 

• wycieczki dla dorosłych, w 2020 roku odbyła się wycieczka do Piotrkowa 

Trybunalskiego i Łodzi zakończona oglądaniem spektaklu „Operetka” w Teatrze 

im. Jaracza w Łodzi. Pozostałe zaplanowane wycieczki zostały odwołane; 

• gry terenowe, podczas nich w ciekawy sposób młodzież poznała  historię  

i kulturę własnego regionu – w 2020 roku odbyły się dwie Powiatowe 

Historyczne Gry Terenowe „Ocalić od zapomnienia”. 

• koncerty i spotkania autorskie weszły już na stałe w plan pracy instytucji. 

Zrealizowane głównie były ze środków zewnętrznych. W 2020 roku odbyły się 

spotkania m.in.: z Janem Nowickim (spotkanie autorskie z okazji Dnia Babci 

 i Dziadka), Damianem Spętanym (iluzjonistą), zespołem Poznakowski Band 

(koncert z okazji Dnia Kobiet), Oliwierem Skrudlikiem (tiktokerem), Cezarym 

Harasimowiczem (autorem  książek, scenarzystą), Pauliną Zaborek (blogerką), 

Teatrem Animacji Piaskowej spektakl „Alicja w Krainie czarów”, zespołem 

U Studni (koncert), czy Kubą Blokeszem (koncert) – w sumie 9 spotkań  

i koncertów. 

Ważnym elementem pracy instytucji była realizacja projektów przy 

współfinansowaniu środków zewnętrznych. W 2020 roku instytucja otrzymała 

dofinansowanie na kilka działań: 

• „Spotkanie z książką” – projekt dofinansowany został ze środków Ministra 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Promocja 

czytelnictwa” – w kwocie 17.907 zł. 
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W ramach projektu „Spotkanie z książką” przewidzianych było wiele inicjatyw dla 

dzieci i młodzieży oraz dorosłych uczestników. Inicjatywy odbyły się stacjonarnie oraz 

online: 

- spotkanie i warsztaty online z tiktokerem, 

- konkurs online pięknego czytania i wiedzy czytelniczej, 

- warsztaty komiksowe dla dzieci, 

- konkurs czytelniczy online ze znajomości lektury „Kamienie na szaniec”, 

- spotkanie ze storytelingu, 

- spotkanie online z blogerką, 

- quest po bibliotece dla dzieci, 

- spotkania autorskie oraz recital online dla dorosłych, 

- koncert online zespołu „U studni”, 

- przedstawienie „Alicja w krainie czarów” w formie animacji piaskowej, 

- konkurs literacki o Nagrodę Wójta Gminy Piekoszów,  

Celem projektu była promocja czytelnictwa, czytania książek i zachęcenie 

mieszkańców do korzystania z biblioteki i jej oferty działań. 

 

• „EkoEtno” – projekt dofinansowany został ze środków Narodowego Centrum 

Kultury w ramach programu „EtnoPolska” – w kwocie 30.821 zł. 

 

Były to innowacyjne działania polegające na zainteresowaniu się kultura ludową, 

tradycjami i folklorem regionu świętokrzyskiego mieszkańców gminy. Zostały 

zorganizowane warsztaty z projektowania ubiorów z elementami ludowymi 

charakterystycznymi dla regionu świętokrzyskiego. Poprzedzone były one kwerendą na 

temat polskich strojów ludowych. Następnym etapem było wykrojenie i uszycie 

zaprojektowanych ubrań. Zaplanowany pokaz wykonanych strojów podczas II 

Festiwalu Konfrontacji Kultur niestety nie odbył się w pierwotnej stacjonarnej wersji ze 

względu na wprowadzone obostrzenia związane z epidemią. Uczestniczki projektu 

nagrały filmiki w swoich domach prezentujące powstałe ubrania, które były materiałem 

do pokazu online. Zwieńczeniem projektu było wydanie albumu zawierającego zdjęcia 

i opisy z poszczególnych etapów projektu.  

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

finansowych programu wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 - 

w kwocie 9.670zł. 

 

Projekt polegał na zorganizowaniu Wojewódzkiego Konkursu Historycznego oraz 

Powiatowej Gry Terenowej. Konkurs skierowany był do uczniów klas VI – VIII szkół 

podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych (liceów, techników)  

z województwa świętokrzyskiego. Zrealizowany został ze względu na epidemię  online. 

Konkurs odbył się w listopadzie. Powiatowa Gra Terenowa skierowana była do drużyn 
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składających się z uczniów klas VI – VIII szkół podstawowych z terenu Powiatu 

Kieleckiego. Gra odbyła się w październiku na terenie sołectwa Zajączków. Ze względu 

na nałożone obostrzenia w grze terenowej udział wzięła młodzież z organizacji 

harcerskiej z terenu gminy.  

Dzięki realizacji konkursu historycznego młodzież, poznała bliżej historię Polski po 

II wojnie światowej, zapoznała się z wydarzeniami z przeszłości w inny sposób niż ma 

to miejsce podczas zajęć szkolnych. Zadaniem młodzieży było rozwiązanie zagadek, 

łamigłówek, wykonanie poleceń, które nawiązywały do wydarzeń z lokalnej historii, 

historii związanej z II wojną światową, wydarzeniami po II wojnie, umieszczone w 

różnych punktach w lesie. 

 

• „Matematykomaniacy” – projekt dofinansowany został ze środków mFundacji -

w kwocie 5.000 zł. 

 

Projekt polegał na zorganizowaniu II edycji Gminnego Konkursu Wiedzy 

Matematycznej. Celem projektu było rozwijanie zainteresowania matematyką wśród 

dzieci i młodzieży z terenu gminy, promowanie uzdolnionej matematycznie młodzieży. 

Konkurs ze względu na obostrzenia związane z epidemią koronawirusa odbył się online. 

Uczestnicy rozwiązywali test i odpowiadali na pytania związane z matematyką, jej 

różnymi aspektami, które przygotowywała nauczycielka matematyki. Konkurs został 

zorganizowany w grudniu. Wzięli w nim udział uczniowie ze szkół w: Piekoszowie, 

Rykoszynie, Brynicy, Zajączkowa, Łosienia, Jaworzni. Zwycięzca okrzyknięty został 

„Maniakiem Matematycznym”. 

 

•  „Zapisane w pamięci” – projekt sfinansowany został przez Narodowy Instytut 

Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków 

Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 -  

w kwocie 48.100 zł. 

 

Projekt realizowany był od maja 2019 roku do października 2020 roku przez 

Bibliotekę Centrum Kultury w Piekoszowie i fundację Kulturalna Przestrzeń. Celem 

projektu było zwiększenie zaangażowania i zainteresowania lokalną historią oraz 

podniesienie poziomu świadomości na temat istnienia miejsc pamięci, które ją 

upamiętniają wśród mieszkańców, zwłaszcza młodzieży.  

W ramach projektu zorganizowane i przeprowadzone zostały następujące działania: 

- warsztaty  z archiwizowania i gromadzenia informacji przeprowadzone w Delegaturze 

IPN w Kielcach, w których udział wzięli  uczniowie ze szkół z terenu Gminy Piekoszów; 

- historyczna gra terenowa, w której udział wzięli uczniowie ze szkół z terenu gminy. 

Uczestnicy rozwiązywali zadania i zagadki nawiązujące do lokalnej historii; 

- wydana została publikacja na temat miejsc pamięci Gminy Piekoszów. W ramach 

projektu powstała publikacja (album) zawierająca zdjęcia i opisy najważniejszych  
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pomników, krzyży, które udało nam się odnaleźć i część też opisać w ramach kwerendy 

miejsc pamięci. 

- aplikacja na telefon. Prace nad stworzeniem aplikacji rozpoczęły się w listopadzie 

2019 roku. Etap końcowy czyli wydanie aplikacji nastąpił na początku listopada 2020 

roku. W aplikacji, którą można ściągnąć na smartfony znalazły się ogólne informacje  

o gminie, dane instytucji. Znalazły się w niej także informacje związane z miejscami 

pamięci Gminy Piekoszów, informacja o grze planszowej, szlaku historycznym; 

- gra planszowa, która nawiązuje do szlaku miejsc pamięci Gminy Piekoszów; 

- szlak historyczny śladami miejsc pamięci. W ramach szlaku rowerowo – pieszego 

ustawione zostały tablice informacyjne, ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery. Szlak 

prowadzi wokół najważniejszych miejsc pamięci po gminie. 

 

• „Ocalić od zapomnienia – II edycja” – projekt dofinansowany został ze środków 

Ministerstwa Obrony Narodowej - w kwocie 9.310 zł. 

 

Projekt polegał na przeprowadzeniu II edycji Powiatowego Konkursu o Żołnierzach 

Wyklętych oraz Powiatowej Gry Terenowej. Konkurs odbył się we wrześniu, w formule 

online. Skierowany był do uczniów klas VI – VIII szkół podstawowych z terenu Powiatu 

Kieleckiego. Uczestnicy rozwiązywali test na temat działalności i życia Żołnierzy 

Wyklętych. Gra terenowa zorganizowana pod koniec września skierowana była do 

drużyn składających się z uczniów klas VI – VIII szkół podstawowych z terenu Powiatu 

Kieleckiego. Ze względu na obostrzenia związane z epidemią koronawirusa w grze 

terenowej udział (zamiast drużyn szkolnych) wzięła młodzież i dzieci z organizacji 

harcerskiej z terenu gminy. 

Celem projektu był wzrost zainteresowania młodzieży działaniami prowadzonymi 

przez Żołnierzy Wyklętych, upowszechnianie wśród uczniów szkół wiedzy historycznej 

istotnej dla tożsamości lokalnej i narodowej, szczególnie tej związanej z działaniami 

prowadzonymi przez Żołnierzy Niezłomnych oraz kształtowanie postaw obywatelskich 

i patriotycznych. 

 

•  „Przestrzeń dla młodych – II edycja” – projekt dofinansowany został środków 

Województwa Świętokrzyskiego w ramach projektu „Świętokrzyskie dla 

młodych” - w kwocie 4.000 zł. 

 

Projekt „Przestrzeń dla młodych” polegał na organizacji II edycji konkursu na 

najlepsze pomysły na realizację przez młodzież z terenu gminy Piekoszów działania  

z dowolnego obszaru dla danej miejscowości. Konkurs regrantingowy skierowany był 

do młodzieżowych grup nieformalnych z terenu gminy Piekoszów.  

Projekty jakie uzyskały grant w 2020 roku polegały m.in. na: 

-  zorganizowaniu kursu nauki jazdy konnej dla dzieci i młodzieży z Zajączkowa; 
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- zorganizowaniu wyjazdu do Parku Linowego oraz biwaku na terenie szkoły  

w Zajączkowie; 

-  zorganizowaniu wycieczki do Krakowa, zakupu biletów wstępu do: escape roomu, 

do parku trampolin, do Laser Game w Kielcach; 

-  zakupie peleryn dla członków chóru z Łosienia oraz zorganizowaniu transportu na 

wyjazd chóru i członków Szkolnego Klubu Wolontariatu na występ do Domu Pomocy 

Społecznej w Piekoszowie; 

-  zakupie sprzętu nagłaśniającego i mikrofonów oraz piłek do gry w piłkę nożną, 

które posłużą podczas organizacji zawodów piłkarskich oraz innych imprez sportowych 

organizowanych na terenie miejscowości; 

-  zakupie wyposażenia: siatki, słupków oraz piłek do boiska gry w siatkówkę; 

-  stworzeniu mini boiska do gry w koszykówkę i zakupie sprzętu. 

Poprzez realizację tego typu przedsięwzięć pobudzamy młode osoby do 

aktywniejszego uczestnictwa w życiu społeczno – kulturalnym naszej gminy.  

 

• „Przebudowa i rozbudowa budynku Centrum Kultury w Piekoszowie” – 

zadanie dofinansowane zostało  ze środków finansowych Ministra Kultury, 

Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury 

w ramach  programu Infrastruktura domów kultury – 518.000 tys. zł. 

 

W ramach projektu „Przebudowa i rozbudowa budynku Centrum Kultury  

w Piekoszowie” wykonane zostaną prace podzielone na dwa lata 2020 r. – 2021 r.  

W pierwszym etapie projektu wykonane zostały prace wyburzeniowe (wyburzenie 

ścianek działowych, pochylni dla niepełnosprawnych, częściowy demontaż istniejących 

drzwi i posadzek, demontaż balustrady oraz schodów zewnętrznych przy wejściu od 

remizy, częściowe wykucie otworów drzwiowych, rozbiórka komina oraz częściowa 

rozbiórka ściany na scenie sali widowiskowej). Zakupiono urządzenia technologiczne 

do wentylacji, do fotowoltaiki, do systemu przeciwpożarowego oraz CCTV. 

W drugim  etapie zaplanowano prace budowlane polegające na dobudowie klatki 

schodowej oraz  pomieszczeń użytkowych takich jak: szatnia, łazienka, garderoba, 

przebudowanie sali widowiskowej oraz pomieszczeń na parterze budynku: korytarz, 

pracownia muzyczna, ceramiczna. Realizacja zadania pozwoli na organizowanie 

kulturalnych imprez, w których będzie mogło uczestniczyć wielu mieszkańców gminy 

i które będą na wyższym poziomie artystycznym. W 2021 roku pozyskano kolejne 

dofinansowanie tego zadania z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w kwocie 

blisko 300 tys. zł. 
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3.6. Wodociągi i kanalizacja. 

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

i oczyszczania ścieków komunalnych realizuje spółka komunalna Zakład Usług 

Komunalnych w Piekoszowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Decyzję 

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

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

budżetowego Zakładu Usług Komunalnych w Piekoszowie w celu zawiązania spółki 

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

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

odpowiedzialnością” była realizacja projektu pod nazwą: „Uporządkowanie gospodarki 

wodno – ściekowej na terenie Gminy Piekoszów”, a przedmiotem działalności między 

innymi pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody, odprowadzanie ścieków. Gmina 

tytułem wkładu niepieniężnego wniosła do tworzonej Spółki składniki mienia 

likwidowanego zakładu budżetowego, w tym lokale użytkowe oraz mienie będące 

w jego trwałym zarządzie. Z umowy Spółki wynika, że wartość przekazanego mienia 

stanowiła kwotę 21.736.000,00zł, oraz że Spółka stała się wieczystym użytkownikiem 

nieruchomości będących w dotychczasowym trwałym zarządzie zakładu budżetowego.  

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

wodociągowo – kanalizacyjnym, odpowiedzialnym za zbiorowe dostarczanie wody 

odpowiedniej jakości i zbiorowe odprowadzanie ścieków, na podstawie posiadanego 

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

o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, 

przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne ma obowiązek zapewnić zdolność 

posiadanych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych do realizacji zaopatrzenia 

w wodę i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny.  

W 2020 roku Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o.o. nie budował 

sieci wodociągowej. Przejął od prywatnych inwestorów 1330,37 m sieci wodociągowej 

oraz 304,09 m sieci kanalizacyjnej. 

 

Spółka świadczyła również usługi w zakresie przyłączania do sieci wodociągowej 

i kanalizacyjnej. W roku 2020 przyłączono do sieci wodociągowej 91 obiektów (z tego: 

85 budynków mieszkalnych i 6 budynków związanych z wykonywaniem działalności 

gospodarczej), a do sieci kanalizacji sanitarnej 39 obiektów (z tego: 36 budynków 

mieszkalnych i 3 budynki związane z wykonywaniem działalności gospodarczej).   
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Tabela 3. Zestawienie ilości przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych  

 

Ogólna liczba 2018 2019 2020 

przyłączy wodociągowych 4534 4 608 4699 

przyłączy kanalizacyjnych 2065 2094 2133 

Ogólna liczba przyłączonych  

budynków do sieci 

wodociągowej  

88 74 91 

z tego:    

Budynki mieszkalne 83 72 85 

Budynki związane z 

działalnością gospodarczą 
5 2 6 

Ogólna liczba przyłączonych  

budynków do sieci 

kanalizacyjnej 

39 29 39 

z tego:    

Budynki mieszkalne 36 26 36 

Budynki związane z 

działalnością gospodarczą 
3 3 3 

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

 

Spółka realizując swoje obowiązki wynikające z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu 

w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków i tak w 2020 roku: 

• wydano warunki techniczne – 143; 

• zainstalowano podliczniki – 53;  

• dokonano aktualizacji warunków technicznych – 2; 

• wydano informacje dotyczące możliwości lub braku możliwości włączenia się 

do sieci – 177; 

• uzgodniono dokumentacje techniczne – 88. 

W 2020 odnotowano podwyższony poziom bakterii grupy coli w badaniach próbek 

wody pobranych w dniu 11.02.2020 r. z Hydroforni na terenie Zakładu Miedzianka 

i Punktu Przedszkolnego w Gałęzicach, zaopatrywanych z ujęcia w Lesicy. Podjęto 

działania naprawcze w postaci prowadzenia dezynfekcji przez okres 30 dni. Wyniki 

badań wykonanych w dniach: 02.03.2020 r. i 04.03.2020 r. przez Państwowy 

Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Kielcach potwierdziły zdatność wody do spożycia 

(woda spełnia wymagania mikrobiologiczne). Przez ten okres czasu Państwowy 
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Powiatowy Inspektor Sanitarny nie wydał zakazu używania wody, woda nadawała się 

do spożycia. 

Jakość wody podawanej odbiorcom jest systematycznie badana przez akredytowane 

laboratoria z częstotliwością i w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami, tj. czy 

spełnia wymagania stawiane wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi wg 

rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294 ze zm.): 

• pod względem fizyko-chemicznym woda pobrana z ujęcia w Piekoszowie I zawiera 

ponadnormatywne ilości azotanów w związku z czym konieczne było uruchomienie 

stacji usuwania azotanów, pod względem bakteriologicznym nie wymaga ciągłego 

chlorowania; 

• woda z ujęcia w Szczukowskich Górkach zawiera ponadnormatywne ilości żelaza 

i manganu, dlatego też przepuszczana jest przez odżelaziacze i odmanganiacze. Pod 

względem bakteriologicznym nie wymaga stałego chlorowania; 

• jakość wody pochodzącej z ujęcia w Szczukowicach jest dobra i nie musi być 

obecnie uzdatniana. Pod względem bakteriologicznym również nie budzi zastrzeżeń; 

• woda wydobywana z ujęcia w Lesicy od dnia 21.09.2019 r. jest poddawana stałemu 

chlorowaniu w związku z powtarzającym się występowaniem bakterii grupy coli.  

Woda spełnia wymogi stawiane wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi; 

• ze względu na występowanie zanieczyszczeń bakteriologicznych woda z ujęcia 

Piekoszów II jest poddawana stałemu chlorowaniu od dnia 01.10.2018 r. 
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3.7. Drogi gminne i komunikacja 

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

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

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

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

Sieć dróg na terenie Gminy Piekoszów stanowią:  

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

obwodnicy Kielc/; 

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

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

• drogi powiatowe (14 dróg):  

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

0276 T- Bolmin - Milechowy - Zajączków, 

0281 T- Bolmin - Milechowy - Zajączków, 

0281 T- Bławatków - Miedzianka  - Zacisze, 

0282 T- Rykoszyn - Gałęzice - Chęciny, 

0283 T- Jaworznia - Łaziska, 

0284 T- Micigózd - Ukraina - Brynica, 

0285 T- Micigózd – Podzamcze - Szczukowice, 

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

0287 T- Niewachlów Drugi - Szczukowskie Górki, 

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

              Rykoszyn - Piekoszów, 

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

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

 

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

(40,185 km) i pozostałe nie zaliczone do kategorii dróg gminnych oraz drogi 

wewnętrzne (121,240 km).  

- w 2019 r. zaliczono do kategorii dróg publicznych gminnych w  Piekoszowie 

ulicę Kasztanową i Klonową, 

- w 2020 r. zaliczono do kategorii dróg publicznych gminnych w  Piekoszowie 

ulicę Przemysłową. Ulica ta zaliczona została do kategorii dróg publicznych 

gminnych uchwałą Rady Gminy Piekoszów Nr  XV/219/2020 z dnia 24 września 

2020 r. 
 

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

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

Gminy Piekoszów w kolejnych latach na ten cel przeznaczona jest kwota: 
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• w 2017 roku – 544.886,00 zł, 

• w 2018 roku – 590.228,40 zł. 

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

• w 2020 roku – 755.332 zł. 

• zaplanowana kwota wydatków na 2021 rok – 749.862 zł. 

 Publiczny transport zbiorowy realizowany jest w ramach Porozumienia 

zawartego pomiędzy Miastem Kielce i Gminą Piekoszów w sprawie komunikacji 

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

trasa przebiega przez Gminę Piekoszów. Od dnia 17.10.2020 r. nastąpiło ujednolicenie 

kursów do Gminy Piekoszów poprzez przejęcie obsługi linii 24 przez wariant linii 18. 

 Kierunki linii komunikacyjnych w 2020 r. przedstawiały się następująco: 
 

1) linia nr 24 (od 01.01.2020 r. do 16.10.2020 r.): Kielce - Szczukowskie Górki – 

Szczukowice – Brynica – Kielce, wykonywała w dni robocze 5 kursów, 

2) linia nr 18: (od 01.01.2020 r. do 16.10.2020 r.) Kielce - Szczukowskie Górki – 

Szczukowice – Podzamcze – Piekoszów – Micigózd – Kielce. Rozkład jazdy 

w ciągu roku był kilkukrotnie zmieniany w związku z wprowadzonymi 

obostrzeniami w kraju i ograniczeniem kursowania pustych przejazdów.  

3) linia nr 18 (od 17.10.2020 r. do 31.12.2020 r.):  

• Kielce – Szczukowskie Górki – Szczukowice – Podzamcze – Piekoszów – 

Micigózd – Kielce wykonywała w dni robocze 13 kursów, w soboty i niedziel 

po 5 kursów, 

• Kielce – Szczukowskie Górki – Szczukowice – Brynica – Kielce wykonywała 

w dni robocze 5 kursów, 

4) linia nr 28: Rozkład jazdy w ciągu roku był kilkukrotnie zmieniany w związku  

z wprowadzonymi obostrzeniami w kraju i w związku z tym ograniczeniem 

kursowania pustych przejazdów. Po dokonanych zmianach, na linii nr 28 

wykonywano ogółem 21 kursów w dni robocze, 9 kursów w soboty i 8 kursów 

w niedziele i święta na poszczególnych trasach: 

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

Kielce wykonywano w dni robocze 4 kursy,  

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

Kielce wykonywano w dni robocze 5 kursów, soboty 3, niedziela i święta 2 

kursy. 

• Kielce - Janów Dolny - Jaworznia - Piekoszów UG – Kielce w dni robocze 

wykonywano 9 kursów, w soboty 3 kursy, w niedzielę i święta 2 kursy. 

 

Od dnia 01.07.2020 r. w ramach podpisanej umowy z Wojewodą Świętokrzyskim 

z dnia 22.06.2020 r., Nr FRPA 13/2020 w sprawie otrzymanego dofinansowania 

z Funduszu przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej oraz 



Strona 35 z 99 

 

podpisana umową z Operatorem świadczącym usługę przewozu osób w 2020 r., 

uruchomiono cztery nowe linie komunikacyjne współfinansowane przez Gminę 

Piekoszów: 

 

1) Łosienek – Łubno – Wincentów – Piekoszów - Szczukowice - Szczukowskie 

Górki 

2) Łaziska - Jaworznia - Piekoszów - Podzamcze - Szczukowice - Szczukowskie 

Górki 

3) Lesica – Bławatków – Gałęzice – Rykoszyn – Piekoszów - Podzamcze- 

Szczukowice -Szczukowskie Górki 

4) Piekoszów – Micigózd – Julianów – Brynica – Szczukowice - Szczukowskie 

Górki. 

 

Koszt realizacji zadania po stronie gminy to kwota -  63.212,33 zł, 

Dofinansowanie z Funduszu rządowego to kwota – 311.254,99 zł 

Łącznie koszt zadania to kwota – 374.467,32 zł. 

Sieć połączeń komunikacyjnych finansowanych z budżetu gminy, które wskazane 

zostały powyżej uzupełnia trzynastu przewoźników komercyjnych, którzy obsługują 

następujące linie komunikacyjne:  

1) Usługi Transportowe H.M: Kielce - Wólka Kłucka przez Górki Szczukowskie – 

Szczukowice - Piekoszów – Micigózd,  

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

Szczukowice – Podzamcze - Piekoszów – Rykoszyn – Skałka – Bławatków – 

Zajączków - Wesoła, Kielce –Łopuszno przez Górki Szczukowskie – 

Szczukowice – Podzamcze - Piekoszów – Rykoszyn – Skałka – Bławatków – 

Zajączków - Wesoła,  

3) „MARIVA” M. J.: Kielce - Łopuszno przez: Górki Szczukowskie – Szczukowice 

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

Wesoła – Młynki; 

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

Wincentów – Łubno – Łosień – Łosienek, (linia funkcjonowała od 01.01.2020 r. 

do 30.06.2020 r.), Kielce – Zajączków przez Zajączków  

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

Łopuszno przez Górki Szczukowskie – Szczukowice - Piekoszów – Micigózd; 

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

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

Szczukowice – Podzamcze - Piekoszów – Micigózd; 
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8) „Usługi Transportowe S.L.”: Kielce - Wólka Kłucka przez Górki Szczukowskie 

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

Szczukowskie – Szczukowice – Brynica, Kielce - Kuźniaki przez: Górki 

Szczukowskie - Szczukowice – Brynica, Kielce – Grzymałków przez Górki 

Szczukowskie – Szczukowice – Brynica (od dnia 13.11.2020 r.), 

9) „PKS Włoszczowa Sp. a o. o.; Kielce - Włoszczowa przez Górki Szczukowskie 

– Szczukowice - Piekoszów – Micigózd; 

10) „TOMEX” T. O.: Kielce – Małogoszcz przez: Górki Szczukowskie – 

Szczukowice - Piekoszów – Rykoszyn – Skałka – Bławatków – Zajączków – 

Wesoła; 

11) Przewóz Osób M.O.: Kielce – Łopuszno przez Górki Szczukowskie – 

Szczukowice – Piekoszów – Micigózd, 

12) Przewóz Osób R.O.: Kielce - Łopuszno przez Górki Szczukowskie – Piekoszów 

– Rykoszyn – Gałęzice – Skałka – Bławatków – Zajączków - Wesoła, Kielce - 

Lesica przez Górki Szczukowskie – Piekoszów – Rykoszyn – Gałęzice – Skałka 

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

– Wincentów – Łubno - Łosień,  

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

Podzamcze – Łaziska, Bławatków – Rykoszyn przez Gałęzice – Skałka, 

14) Usługi Przewozowe i Towarowe „MISZTOUR” S. T.: Lasek – Zajączków przez 

Lesica – Skałka - Bławatków 
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Rozdział 4. 

Realizacja uchwał Rady Gminy Piekoszów. 

Rada Gminy Piekoszów jest organem stanowiącym i kontrolnym. 

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

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

inaczej. Do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy zgodnie z przepisem art.18 ust.2 

ustawy samorządowej między innymi: stanowienie o kierunkach działania i ustalanie 

wynagrodzenia Wójta, uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania 

z wykonania budżetu, uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego, uchwalanie programów gospodarczych, przyjmowanie programów 

rozwoju, podejmowanie uchwał w sprawach: podatków i opłat w granicach określonych 

w odrębnych ustawach, w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres 

zwykłego zarządu to jest w szczególności w zakresie: zasad nabywania, zbywania 

i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas 

oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, emitowania obligacji, zaciągania 

długoterminowych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, ustalanie maksymalnej 

wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez wójta w roku 

budżetowym oraz maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez 

wójta w roku budżetowym, tworzenie, likwidacja i reorganizacja przedsiębiorstw, 

zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażanie ich 

w majątek, podejmowanie uchwał w sprawach nazw ulic i placów będących drogami 

publicznymi i dróg wewnętrznych, podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania 

stypendiów dla uczniów i studentów. Rada Gminy uprawniona jest do stanowienia 

o innych sprawach zastrzeżonych ustawami do jej kompetencji. 

  



Strona 38 z 99 

 

4.1. Tematyka uchwał podjętych w 2020 roku. 

Rada Gminy Piekoszów w 2020 roku odbyła 10 posiedzeń /sesji/, na których podjęła 

112 uchwał, wszystkie uchwały udostępnione zostały w Biuletynie Informacji 

Publicznej na stronie Urzędu Gminy w Piekoszowie. W 2020 roku funkcjonowała Rada 

Gminy kadencji 2018 – 2023 wybrana w wyborach przeprowadzonych w dniu 

21 października 2018r.  

Rada Gminy Piekoszów uchwaliła: 

• nowy Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piekoszowie - 

podejmując w dniu 30 czerwca 2020 r. uchwałę Nr XXIV/196/2020 – ogłoszoną 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego w dniu 13 lipca 

2020r. pod pozycją 2645. Statut wszedł w życie dnia 28 lipca 2020 r. 

• procedurę zmierzającą do nadania miejscowości Piekoszów statusu miasta - 

podejmując w dniu 30 czerwca 2020r. uchwałę Nr XXIV/194/2020 – oraz 

uchwałę Nr XXVI/217/2020 z dnia 24 września 2020 r. w sprawie 

przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Piekoszów konsultacji dotyczących 

wniosku o nadanie statusu miasta miejscowości Piekoszów ogłoszoną 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego w dniu 

02 października 2020 r. pod pozycją 3500,  zmienioną uchwała 

Nr XXVI/230/2020 z dnia 5 listopada 2020 r. w części dotyczącej okresu 

przeprowadzenia konsultacji z uwagi na panująca epidemię Rada postanowiła 

przenieść konsultacje na przełom kwietnia i maja 2021 roku. 

W 2020 roku Rada nie uchwaliła Statutów Sołectw, a podjęte uchwały dotyczyły 

między innymi:  

• wotum zaufania i absolutorium dla Wójta – 2 uchwały, 

• gospodarki finansowej – 31 uchwał, 

• pomocy społecznej - 4 uchwały, w tym Statut Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Piekoszowie, oraz Strategia Rozwiązywania Problemów 

Społecznych dla Gminy Piekoszów na lata 2021 – 2028, 

• powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia wyboru kandydata na 

stanowisko dyrektora Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej 

w Piekoszowie, 

• gospodarki nieruchomościami - 15 uchwał, w tym aport do Zakładu Usług 

Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o.o., 

• dróg gminnych, przystanków komunikacyjnych i transportu publicznego, oraz 

uruchomienia nowych linii komunikacyjnych o charakterze użyteczności 

publicznej w ramach dofinansowania z rządowego programu „Funduszu 
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rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej”  – 19 

uchwał,  

• edukacji publicznej – 8 uchwał, 

• ładu przestrzennego – 1 uchwała, 

• opieki nad zabytkami – Rada przyjęła Sprawozdanie Wójta z realizacji 

„Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2018 – 2021” za okres 

2018 – 2020. 

• utrzymania czystości i porządku oraz gospodarowania odpadami komunalnymi 

– 1 uchwała, 

• wyboru ławników 1 uchwała zmieniająca, 

• udzielenia Powiatowi Kieleckiemu pomocy finansowej, oraz w sprawie przejęcia 

od Powiatu Kieleckiego zadań dotyczących letniego utrzymania dróg 

(wykaszanie poboczy),  

• działalności Rady Gminy –  20 uchwał, w tym 5 uchwał w sprawie rozpatrzenia 

skarg, 2 uchwały dotyczące rozpatrzenia wniesionych do Rady petycji. Rada 

w dniu 30 grudnia - uchwaliła plan pracy Rady i Komisji Rady na 2021 rok. 

W drodze uchwał Rada Gminy również przyjęła programy, regulaminy oraz 

dokonała zmian we wcześniej przyjętych dokumentach, które dotyczyły: 

• programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego,  

• programu profilaktyki i  rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 

przeciwdziałania narkomanii, 

• programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi, oraz jego zmiany, 

• wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o wspólnym przygotowaniu 

i przeprowadzeniu postepowania przetargowego na zakup energii elektrycznej, 

• aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 
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4.2. Realizacja uchwał z zakresu gospodarki finansowej.  

W 2020 roku Rada Gmin Piekoszów podjęła 31 uchwał dotyczących gospodarki 

finansowej, które obejmowały uchwalenie budżetu gminy i Wieloletniej Prognozy 

Finansowej i ich zmian, udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Kieleckiemu oraz 

uchwały w sprawie wniesienia aportu do Zakładu Usług Komunalnych w Piekoszowie 

Sp. z o.o.  

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Piekoszów za 2020 rok, 

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

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

każdego roku. Sprawozdanie z wykonania budżetu rozpatrywane jest przez Radę Gminy 

w odrębnej procedurze określonej przepisami art.18 ust.2 pkt 4, art.18a ust.3 i art.28a  

ustawy samorządowej i stanowi podstawę do udzielenia lub nieudzielenia Wójtowi 

absolutorium z tego tytułu. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok zostało 

przedłożone do Biura Rady Gminy w Piekoszowie w dniu 31 marca 2021 roku oraz  

w tym samym dniu przesłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach.  

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Piekoszów za 2020 rok uzyskało 

pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach wyrażoną w uchwale 

Nr 62/2021 VIII Składu Orzekającego z dnia 22.04.2021r. 

Urząd Gminy w Piekoszowie w oparciu o stosowne uchwały Rady Gminy 

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

finansową: 

• placówkom oświatowym, dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Piekoszów (8 placówek), 

• Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami 

Psychicznymi w Piekoszowie, 

• Żłobka Gminnego w Piekoszowie. 

W 2020 roku i jak i w latach poprzednich Rada Gminy w oparciu o przepis 

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

podjęcie uchwały Nr XXI/181/2020 z dnia 30 marca 2020r. o nie wyrażeniu zgody na 

wyodrębnienie funduszu. Uchwała o niewyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu 

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

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

Rada Gmin Piekoszów podjęła 4 uchwały z zakresu pomocy społecznej, których 

realizacja przedstawia się następująco: 

1) XXIII/195/2020 z dnia 30 czerwca 2020r. - w sprawie szczegółowych zasad 

ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach 

chronionych udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym 

osobom bezdomnym, które ostatnie miejsce zameldowania posiadały na terenie 

Gminy Piekoszów  

          Celem przyjęcia przedmiotowej uchwały było określenie zasad ponoszenia 

odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych  osobom tego 

pozbawionym, w tym osobom bezdomnym. W 2020 roku Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Piekoszowie wydał sześć decyzji dotyczących pobytu w lokalach 

aktywizujących. 

2) XXIII/196/2020 z dnia 30 czerwca 2020r. – w sprawie uchwalenia Statutu 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piekoszowie  

Konieczność podjęcia uchwały wynikała z licznych zmian w Statucie Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Piekoszowie. Dokonano ujednolicenia dokumentu, 

który jest realizowany na bieżąco. 

3) XXVIII/255/2020 z dnia 30 grudnia 2020r. – w sprawie przyjęcia Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Piekoszów na lata 2021-

2028 

Na jej podstawie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piekoszowie opracowuje 

szczegółowe programy i projekty pomocy społecznej, które są realizowane na terenie 

Gminy Piekoszów. Obecnie są realizowane projekty:  

➢ „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”,  

➢ „Opieka wytchnieniowa”,  

➢ „Posiłek w szkole i w domu” 

 

4) XXVIII/256/2020 z dnia 30 grudnia 2020r. - w sprawie przyjęcia Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 

dla Gminy Piekoszów na lata 2021-2026 

  

Powyższy program zawiera propozycję działań polegających głównie na 

ograniczeniu skali problemu i skutków przemocy domowej, ochronie ofiar przemocy, 

jaki i na edukowaniu osób stosujących przemoc. Zadania głównie realizowane są przez 

działalność Zespołu Interdyscyplinarnego przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 



Strona 42 z 99 

 

w Piekoszowie. W roku 2020 odbyło się 7 posiedzeń zespołu, 40 posiedzeń grup 

roboczych.  

4.4. Realizacja uchwał z zakresu gospodarki nieruchomościami. 

Rada Gmin Piekoszów podjęła 17 uchwał dotyczących gospodarki 

nieruchomościami, których realizacja przedstawia się następująco: 

1) XIX/161/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. - w sprawie wyrażenia zgody na 

ustanowienie hipoteki na nieruchomościach stanowiących własność Gminy 

Piekoszów 

Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Piekoszowie w dniu 18.12.2019 r. 

złożył wniosek o pożyczkę na okres 15 lat z umorzeniem do Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w dziedzinie 

Ochrona i Zrównoważone Gospodarowanie Zasobami Wodnymi dla zadania 

„Zabezpieczenie przed przenikaniem do środowiska ścieków z istniejących 

reaktorów biologicznych oczyszczalni ścieków w Piekoszowie poprzez budowę 

nowoczesnych reaktorów spełniających normy dla parametrów ścieków 

oczyszczonych wraz z niezbędnymi obiektami budowlano-technologicznymi” 

z wkładem własnym wynoszącym 5% wartości zadania oszacowanego na 30 000 

000,00 netto. W dniu 01.06.2020 r. ZUK Sp. z o.o. podpisał umowę pożyczki 

z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Kielcach na kwotę 28 914 000,00zł, w zakresie której zrealizowane zostanie 

zadanie pod nazwą: „Zabezpieczenie przed przenikaniem do środowiska ścieków 

z istniejących reaktorów biologicznych oczyszczalni ścieków w Piekoszowie poprzez 

budowę nowoczesnych reaktorów spełniających normy dla parametrów ścieków 

oczyszczonych wraz z niezbędnymi obiektami budowlano-technologicznymi”. 

Wkład własny ZUK Sp. z o.o. będzie wynosić 1 086 tys. zł. Istnieje możliwość 

umorzenia zobowiązania do 30 % (tj. 8,674 mln zł) wartości pożyczki. Dotychczas 

nie było żadnych przepływów pieniężnych dotyczących przedmiotowej inwestycji 

pomiędzy ZUK Piekoszów a WFOŚiGW.  

2) XX/173/2020 z dnia 27 lutego 2020 r. - w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne 

nabycie nieruchomości położonych oznaczonej działką nr 521/1, położoną 

w obrębie ewidencyjnym Podzamcze. 

 

Gmina Piekoszów nabyła działkę nr 521/1 pow.: 0,0476 ha za kwotę 4 760,00 zł 

brutto z przeznaczeniem na poszerzenie drogi oznaczonej działką nr 462 – droga 

przez wieś Julianów. 

 



Strona 43 z 99 

 

3) XXI/180/2020 z dnia 30 marca 2020 r. - w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne 

nabycie nieruchomości oznaczonej działką nr 1833/147, położonej w obrębie 

ewidencyjnym Piekoszów. 

 

Gmina Piekoszów nabyła przedmiotową działkę nr 1833/147 o pow.: 0,1322 ha 

nieodpłatnie, stanowiącą część ul. Rycerskiej w Piekoszowie. Wartość tej 

nieruchomości wynosi 20 0000,00 zł brutto. 

 

4) XXII/184/2020 z dnia 29 maja 2020 r. - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości oznaczonej działką nr 410/4, położoną w Brynicy. 

 

Zlecono wykonanie operatu szacunkowego ustalającego wartość rynkową 

nieruchomości. Po wykonaniu tego operatu zostanie uruchomiona procedura 

sprzedaży nieruchomości. 

 

5) XXII/185/2020  z dnia 29 maja 2020 r.  - w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne 

nabycie nieruchomości oznaczonych działkami nr 1833/235, 1833/246 i 1833/247, 

położonych w obrębie ewidencyjnym Piekoszów. 

 

Gmina Piekoszów nabyła przedmiotowe działki nr 1833/235 o pow.: 0,1073 ha, 

1833/246 o pow.: 0,0673 ha i 1833/247 o pow.: 0,0215 ha, nieodpłatnie, 

z przeznaczeniem na poszerzenie drogi gminnej stanowiącej ul. Hetmańską 

i Rycerską w Piekoszowie. Wartość tej nieruchomości wynosi 29 0000,00 zł brutto. 

 

6) XXII/186/2020  z dnia 29 maja 2020 r. -  w sprawie wniesienia aportu do Zakładu 

Usług Komunalnych Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 

w Piekoszowie. 

 

Gmina Piekoszów wniosła w formie aportu do Zakładu Usług Komunalnych Sp. 

z o.o. w Piekoszowie wkład niepieniężny w postaci:  

-sieci wodociągowej w miejscowości Lesica oraz nieruchomości oznaczonej 

w ewidencji gruntów i budynków działkami nr 934/1 o pow.: 0,0901 ha, 935/1 

o pow.: 0,0786 ha, 936/1 o pow.: 0,0732 ha i 937/1 o pow.: 0,0850 ha, położonej 

w obrębie ewidencyjnym 0006 Lesica, gm. Piekoszów, zabudowanej ujęciem 

wody, budynkiem chlorowni oraz infrastrukturą przynależną. Wartość księgowa na 

dzień przyjęcia do użytkowania wynosi 1 102 534,75 zł netto. 

- sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami przy ulicy Wolności, w miejscowości 

Piekoszów. Wartość księgowa na dzień przyjęcia do użytkowania wynosi 

198 373,98 zł netto. 

http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/piekoszow/8898.pdf
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- sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Janów (tj. „Janów Dolny”) wraz 

z przepompownią ścieków. Wartość księgowa na dzień przyjęcia do użytkowania 

wynosi 280 636,18 zł netto. 

 

7) XXIV/211/2020 z dnia 29 lipca 2020 r.  - w sprawie zwrotu nieruchomości na rzecz 

Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.  

 

Podpisano porozumienie pomiędzy Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa, 

a Gminą Piekoszów określające warunki zwrotu nieruchomości do zasobu Skarbu 

Państwa. W ww. porozumieniu ustalono, że działka nr 162/3, położona 

w Rykoszynie przy ulicy Radosnej zostanie zwrócona do zasobu Skarbu Państwa 

po przeniesieniu kontenera mieszkalnego znajdującego się na tej działce na nową 

lokalizację. 

8) XXV/218/2020 z dnia 24 września 2020 r. - w sprawie nieodpłatnego nabycie na 

rzecz Gminy Piekoszów nieruchomości oznaczonej działką nr 877, położoną 

w Wincentowie, zajętej pod drogę gminną.  

 

Gmina Piekoszów nieodpłatnie nabyła od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa  

nieruchomości - działkę nr 877 o pow.: 0,3452 ha, stanowiącą na gruncie drogę, 

która łączy się z drogą powiatową relacji Piekoszów – Rykoszyn.  

 

9) XXVI/231/2020 z dnia 5 listopada 2020 r. - w sprawie wyrażenia zgody na 

przyznanie pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości zabudowanej oraz na sprzedaż 

tej nieruchomości w drodze bezprzetargowej. 

 

Gmina Piekoszów sprzedała za kwotę 19 000,00 zł prawo własności 

do nieruchomości zabudowanej przez samoistnego użytkowania, oznaczonej 

działką nr 541/2 o pow. 0,0581 ha, położoną w Piekoszowie przy ulicy Strażackiej. 

Koszty związane ze sprzedażą gruntu poniosła Kupująca. 

10) XXVI/232/2020 z dnia 5 listopada 2020 r. - w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne 

nabycie nieruchomości oznaczonej działką nr 639/137, położoną w Jaworzni.  

 

Gmina Piekoszów nabyła od osoby fizycznej działkę nr 639/137 o pow. 0,0097 ha, 

położoną w Jaworzni, z przeznaczeniem na poszerzenie drogi gminnej nr 639/27 

(droga za kamieniołomem w Jaworzni). Gmina Piekoszów nabyła ww. działkę 

za kwotę 970,00 zł. 

 

11)  XXVI/233/2020  z dnia 5 listopada 2020 r. - w sprawie wyrażenia zgody na 

odpłatne nabycie nieruchomości oznaczonej działkami nr 29/2 i 31/15, położonymi 

w Janowie.  

 

http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/piekoszow/9251.pdf
http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/piekoszow/9252.pdf
http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/piekoszow/9880.pdf
http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/piekoszow/9881.pdf
http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/piekoszow/9882.pdf
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Gmina Piekoszów nabyła od osoby fizycznej działki 29/2 i 31/15 o ogólnej 

powierzchni 0,0293 ha, położone w Janowie, przeznaczonych na poszerzenie drogi 

gminnej oznaczonej działkami nr 31/8 i 26. Gmina Piekoszów nabyła ww. działkę 

za kwotę 8 970,00 zł. 

 

12) XXVII/247/2020  z dnia 30 listopada 2020 r.  - w sprawie wyrażenia zgody na 

nieodpłatne nabycie nieruchomości oznaczonej działkami nr 1833/270, 1833/363 i 

1833/344, położonymi w Piekoszowie. 

  

Gmina Piekoszów nabyła nieodpłatnie działki nr 1833/270, 1833/363 i 1833/344, 

położone w Piekoszowie, stanowiące ulicę Jagodową i Poziomkową.  

 

13) XXVIII/258/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. - w sprawie wyrażenia zgody na 

odpłatne nabycie nieruchomości oznaczonej działką nr 632/4, położoną 

w Piekoszowie.  

 

W celu ustalenia warunków nabycia nieruchomości 632/4, położonej 

w Piekoszowie, przy ulicy Czarnowskiej pomiędzy stronami spisano protokół 

uzgodnień. Zgodnie z tym protokołem cena nabycia działki nr 632/4 

o pow. 0,4400 ha będzie wynosić  286 000,00 zł brutto.  

14) XXVIII/257/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. - w sprawie wyrażenia zgody na 

sprzedaż nieruchomości oznaczonej działkami nr 802/2 i 806/1, położonymi 

w Podzamczu.  

 

W dniu 16.02.2021 r. podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości 

przeznaczonej do sprzedaży, oznaczonej działkami nr 802/2 i 806/1 o ogólnej 

powierzchni 0,0716 ha, położonej w Podzamcze, przy ulicy Źródlanej. W terminie 

do dnia 01.04.2021 r. Gmina Piekoszów oczekuje pisemnego oświadczenia osób 

uprawnionych do skorzystania z pierwszeństwa nabycia nieruchomości. Po upływie 

tego terminy Gmina Piekoszów będzie ogłaszać przetarg na sprzedaż ww. 

nieruchomości w trybie nieograniczonym. 

 

15) XXVIII/259/2020  z dnia 30 grudnia 2020 r. - w sprawie wyrażenia zgody na 

sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości oznaczonej działką nr 565/4, 

położoną w Szczukowskich Górkach.  

 

W dniu 16.02.2021 r. podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości 

przeznaczonej do sprzedaży, oznaczonej działką nr 565/4 o powierzchni 0,0109 ha, 

położonej w Szczukowskich Górkach. W terminie do dnia 01.04.2021 r. Gmina 

Piekoszów oczekuje pisemnego oświadczenia osób uprawnionych do skorzystania 

http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/piekoszow/10162.pdf
http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/piekoszow/10263.pdf
http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/piekoszow/10264.pdf
http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/piekoszow/10265.pdf
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z pierwszeństwa nabycia nieruchomości. Po upływie tego terminy Gmina 

Piekoszów będzie sprzedawać przedmiotową działkę w trybie bezprzetargowym na 

poprawę zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej. 

 

16) XXVIII/260/2020  z dnia 30 grudnia 2020 r. -  w sprawie wyrażenia zgody zawarcie 

kolejnej umowy najmu pomieszczeń w budynku Zespołu Placówek Oświatowych 

w Piekoszowie oraz zezwolenie na odstąpienie od zastosowania drogi przetargowej.  

 

W dniu 31.12.2020 r. została podpisana umowa najmu pomiędzy Gminą Piekoszów, 

reprezentowana przez Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Piekoszowie, 

a Powiatem Kieleckim, reprezentowanym przez Dyrektora Powiatowej Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej. Umowa najmu została zawarta na okres trzech lat 

i obejmuje pomieszczenia znajdujące się w budynku Szkoły w Piekoszowie 

o łącznej powierzchni 157 m2. 

 

17) XXVIII/261/2020  z dnia 30 grudnia 2020 r. - w sprawie wystąpienia z wnioskiem 

do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody 

Świętokrzyskiego o zniesienie urzędowych nazw miejscowości Dolna Kolonia, 

Plebańskie, Jaworznia Fabryczna, Stara Wola i Podłosienek.  

 

Ww. uchwałę wraz z wnioskiem o zniesienie urzędowych nazw miejscowości 

przesłano do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem 

Wojewody Świętokrzyskiego, postępowanie w toku. 

 

  

http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/piekoszow/10266.pdf
http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/piekoszow/10266.pdf
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4.4.1. Zarząd majątkiem Gminy Piekoszów 

W ramach zarządu majątkiem Gminy Piekoszów w 2020 roku: 

1) nie zawierano nowych długoterminowych umów najmu/dzierżawy. 

2) otrzymano 7 wniosków o dzierżawę gruntu krótkookresową (na czas 

uroczystości Wszystkich Świętych) z przeznaczeniem na stoiska handlowe koło 

cmentarza. Suma wpływów do budżety Gminy wynosiłaby 2 140,60 zł. Jednak 

w wyniku nałożonych obostrzeń - zamknięcia cmentarzy od dnia 31.10.2020 r. 

do dnia 02.11.2020 r. wpływy związane z dzierżawą stoisk handlowych w 2020r. 

wyniosły 800,80 zł.  

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

zlokalizowany jest plac zabaw w Gniewcach (część działki nr 311, obręb 

Jaworznia) za kwotę 250 zł brutto/miesięcznie.  

4) nabyto nieodpłatnie Aktem Notarialnym Rep. A 2258/2020 nieruchomości 

położone w Piekoszowie o ogólnej powierzchni 1,2721 ha, stanowiące na 

gruncie drogi, oznaczone działkami nr:  

- 1578/204 (ul. Bursztynowa),   

- 1819/7, 1819/9, 1819/11, 1820/10, 1820/12, 1820/14, 1820/16 (poszerzenie 

ul. Strażackiej), 

- 1833/21 (ul. Hetmańska),   

- 1833/39 (ul. Pałacowa),   

- 1833/56 i 1833/350 (ul. Agrestowa).   

Wartość rynkową nieodpłatnie nabytych działek określono na kwotę 532 500,00 

zł brutto. 

5) nabyto odpłatnie Aktem Notarialnym Rep. A 4925/2020 nieruchomość – działki 

nr 1832/223 o pow. 0,0116 ha i 1832/235 o pow. 0,0194 ha, położone 

Piekoszowie. Całkowity koszt realizacji zadania 16 381,42 zł brutto. 

Przedmiotowe działki zostały nabyte z przeznaczeniem pod zieleń gminną. 

6) nabyto nieodpłatnie Aktem Notarialnym Rep. A 12477/2020 nieruchomość – 

działkę nr 1833/147 o pow. 0,1322 ha, położoną w Piekoszowie. Całkowity koszt 

realizacji zadania 936,77 zł brutto. Wartość nabytej nieruchomości 20 000,00 zł 

brutto. Działka ta na gruncie stanowi część ulicy Rycerskiej. 

7) nabyto odpłatnie Aktem Notarialnym Rep. A 12996/2020 udział w wysokości 

4/9 do nieruchomości – działki nr 593/3 o pow. 0,0057 ha, położoną w Jaworzni. 

Całkowity koszt realizacji zadania 2 946,12 zł brutto. Działka ta na gruncie 

stanowi część pętli autobusowej w Jaworzni.  
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8) nabyto odpłatnie Aktem Notarialnym Rep. A 12976/2020 nieruchomość – 

działkę nr 521/1 o pow. 0,0476 ha, położoną w miejscowości Julianów, obręb 

Podzamcze. Całkowity koszt realizacji zadania 5 771,31 zł brutto. Działka ta na 

gruncie stanowi część asfaltowej drogi gminnej w Julianowie.  

9) przekazano w formie aportu na rzecz Zakładu Usług Komunalnych 

w Piekoszowie Sp. z o.o. zabudowaną nieruchomości oznaczoną działkami 

nr 934/1 o pow. 0,0901 ha, 935/1 o pow. 0,0786 ha, 936/1 o pow. 0,0732 ha i 

937/1 o pow. 0,0850 ha, położonymi w Lesicy. Na ww. nieruchomości znajduje 

się ujęcie wody w Lesicy. 

10) nabyto nieodpłatnie Aktem Notarialnym Rep. A 16858/2020 nieruchomość 

położoną Piekoszowie oznaczoną działkami nr:   

- 1833/235 o pow. 0,1073 ha (część ul. Rycerskiej),   

- 1833/246 o pow. 0,0673 ha i 1833/247 o pow. 0,0215 ha (część ulicy 

Hetmańskiej). Całkowity koszt realizacji zadania 1 092,12 zł brutto.   

Wartość nabytej nieruchomości 29 000,00 zł brutto. 

11) nabyto odpłatnie Aktem Notarialnym Rep. A 18647/2020 nieruchomość – 

działkę nr 270 o pow. 0,1300 ha, położoną w Brynicy. Całkowity koszt realizacji 

zadania 21 066,29 zł brutto. Działka ta przeznaczona zostanie na poszerzenie 

drogi gminnej oznaczonej działką nr 304, biegnącą w kierunku Chełmiec . 

12) nieodpłatnie w drodze komunalizacji nabyto nieruchomości położone 

w miejscowości Jaworznia o łącznej powierzchni 4,9879 ha oznaczone działkami 

nr 639/5, 639/7, 639/8, 639/16, 639/24, 639/28, 639/29, 639/32, 639/40 – tereny 

okalające kamieniołom w Jaworzni.  

13) nabyto odpłatnie Aktem Notarialnym Rep. A 26346/2020 nieruchomość – 

działkę nr 639/137 o pow. 0,0097 ha, położoną w Jaworzni. Całkowity koszt 

realizacji zadania 2 095,64 zł brutto. Działka ta zostanie przeznaczona 

na poszerzenie drogi gminnej oznaczonej działką nr 639/27, znajdującą się 

za kamieniołomem w Jaworzni.  

14) sprzedano Aktem Notarialnym Rep. A 26358/2020 nieruchomość – działkę 

nr 541/2 o pow. 0,0581 ha. Cena sprzedaży nieruchomości wyniosła 19 000,00 

zł. Koszty związane ze sprzedażą gruntu poniosła Kupująca. Działka jest 

w części zabudowana budynkiem mieszkalnym będącym we własność Nabywcy 

i znajduje się przy ul. Strażackiej. 

Ponadto wykonano następujące prace geodezyjne: 

1) przeprowadzono postępowanie rozgraniczeniowe dotyczące działki nr 1026, 

położonej w Brynicy, będącej we własności Gminy Piekoszów, stanowiącej 
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drogę gminną, a działką nr 1025/2, położoną w Brynicy, stanowiącą własność 

osoby fizycznej. Z uwagi na brak porozumienie pomiędzy stronami oraz brak 

jednoznacznych materiałów geodezyjnych będących podstawą ustalenia 

przebiegu granic spawa ta została przekazana do Sądu Rejonowego w Kielcach.  

 

2) dokonano ustalenia przebiegu granic wraz ze stabilizacją punktów załamań 

działki drogowej oznaczonej numerem 950/2 (na długości 200mb, przy posesjach 

nr 19-21), położonej w obrębie ewidencyjnym 0002 Gałęzice.  

3) dokonano ustalenia przebiegu granic nieruchomości oznaczonej działką nr 522, 

położoną w Jaworznia, będącą drogą gminną biegnącą do Szkoły w Jaworzni. 

4) dokonano podziału nieruchomości - działki nr 639/4, obręb ewidencyjny 0004 

Jaworznia w celu wydzielenia poszerzenia pod drogę gminną oznaczoną działką 

nr 639/27, położonej w tym samym obrębie. 

5) dokonano podziału nieruchomości oznaczonych działkami nr 983/4 (na trzy 

działki), 983/5 (podział na 2 działki) oraz 989 (podział na 2 działki), położonych 

w obrębie ewidencyjnym 0021 Skałka. Po dokonaniu podziału działki te będą 

przeznaczone do sprzedaży. 
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4.5. Realizacja uchwał z zakresu dróg gminnych i komunikacji. 

Rada Gmin Piekoszów podjęła 3 uchwały z zakresu dróg gminnych oraz jedną 

dotyczącą utrzymania dróg powiatowych na podstawie porozumienia. Podjęte uchwały 

dotyczyły zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu, oraz 

opłat za zajęcie pasa drogowego, których realizacja przedstawia się następująco: 

 

1) XXV/219/2020 z dnia 24 września 2020 r. w sprawie zaliczenia ulicy 

Przemysłowej w Piekoszowie do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej 

przebiegu. 

 

W wyniku podjętej uchwały zaliczono do kategorii dróg gminnych publicznych ulicę 

Przemysłową w Piekoszowie. Zaliczenia w/w drogi do kategorii dróg publicznych 

stanowiło warunek otrzymania dofinansowania w ramach Funduszu Dróg 

Samorządowych. 

 

2) XXIV/213/2020 z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie zawarcia porozumienia 

z Powiatem Kieleckim dotyczącego powierzenia Wójtowi Gminy Piekoszów 

prowadzenia zadania zarządzania drogami powiatowymi w zakresie letniego 

utrzymania dróg, polegającego na wykaszaniu poboczy przy drogach 

zlokalizowanych na obszarze Gminy Piekoszów. 

 

W wyniku podjętej uchwały zawarto umowę z Zakładem Usług Komunalnych 

w Piekoszowie na realizacje zadania związanego z wykaszaniem poboczy dróg 

powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Piekoszów. 

 

3) XX/170/2020 z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Powiatowi Kieleckiemu 

W wyniku podjętej uchwały zwarto porozumienie, na mocy którego Gmina Piekoszów 

zobowiązała się przekazać Powiatowi Kieleckiemu środki finansowe w kwocie 

20.000,00 zł na realizację zadania „Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej 

nr 0282T w miejscowości Rykoszyn”. 

 

4) XIX/163/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r., w sprawie ustalenia wysokości stawek 

opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych 

W wyniku podjętej uchwały ustalono nowe stawki opłat za zajęcia pasa drogowego dróg 

gminnych, uwzględniając obowiązek ustalenia preferencyjnych opłat za umieszczenie 

urządzeń telekomunikacyjnych w pasie drogowym. Zmiana ta została wynikała 

z zapisów ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju 

usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw. 
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4.5.1. Realizacja uchwał z zakresu komunikacji i przystanków 

komunikacyjnych 

 W 2020 roku Rada Gminy Piekoszów podjęła 11 uchwał związanych 

z ustaleniem nowych lokalizacji przystanków autobusowych oraz dokonała zmiany 

uchwały z 2017r. dotyczącej zasad korzystania z tych przystanków, a także uchwały 

związane z uruchomieniem nowych linii komunikacji publicznej w ramach rządowego 

programu „Funduszu przewozów autobusowych o charakterze użyteczności 

publicznej”. 

1) XXIII/198/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r.– zmieniająca uchwałę 

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

uchwałą nr IV/38/2019 Rady Gminy Piekoszów w sprawie określenia 

przystanków komunikacyjnych w Gminie Piekoszów oraz ustalającą zasady 

korzystania z tych obiektów i stawki opłaty za korzystanie z przystanków 

komunikacyjnych. 

 

W wyniku podjętej uchwały zlikwidowano przystanek komunikacyjny 

PIEKOSZÓW/ul. Sikorskiego/01 ze względu na zbyt krótką odległość dzielącą 

przystanek od przystanku poprzedzającego go tj. PIEKOSZÓW/786-ul. 

Czarnowska/04. 

 

2) XXIII/202/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. - w sprawie wskazania wstępnej 

lokalizacji przystanków komunikacyjnych w ciągu drogi gminnej wewnętrznej, 

w obrębie ewidencyjnym Łaziska oraz w ciągu drogi powiatowej nr 0283T, 

w obrębie ewidencyjnym Jaworznia. 

 

Uchwałę przygotowano na okoliczność uruchomienia linii autobusowej Łaziska – 

Jaworznia przez Piekoszów w rama Funduszu rozwoju przewozów autobusowych 

o charakterze użyteczności publicznej w celu zabezpieczenia infrastruktury 

przystankowej. 

 

3) XXV/221/2020 z dnia 24września 2020 r. – w sprawie wskazania wstępnej 

lokalizacji przystanków komunikacyjnych w ciągu drogi gminnej w obrębie 

ewidencyjnym Wincentów 

 

Uchwałę przygotowano w oparciu o złożony wniosek przewoźnika świadczącego usługę 

przewozu na terenie gminy Piekoszów w celu uwzględnienia potrzeb związanych 

z organizacją dowozu dzieci i młodzieży do szkół na terenie Gminy Piekoszów.  
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4) XXV/220/2020 z dnia 24 września 2020 r. – w sprawie wskazania wstępnej 

lokalizacji przystanków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej nr 0282T 

w obrębie ewidencyjnym Rykoszyn. 

 

Uchwałę przygotowano w oparciu o złożony wniosek Radnego sołectwa Rykoszyn 

w związku z uruchomieniem linii autobusowej Lesica – Szczukowskie Górki 

o charakterze użyteczności publicznej w celu zabezpieczenia infrastruktury 

przystankowej. 

 

5) XXVII/241/2020 z dnia 30 listopada 2020 r. – zmieniająca uchwałę nr 

XXIII/198/2020 Rady Gminy Piekoszów z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie 

określenia przystanków komunikacyjnych w Gminie Piekoszów oraz ustalenia 

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

komunikacyjnych. 

 

W wyniku podjętej uchwały utworzono cztery nowe przystanki komunikacyjne: 

a) w miejscowości Łaziska (1 przystanek) ŁAZISKA / dw / 07  

b) Zagórze (4 przystanki): ZAGÓRZE / 0283T/ 01, ZAGÓRZE / 0283T/ 02, 

ZAGÓRZE / 0283T/ 03, ZAGÓRZE / 0283T/ 04. 

 

6) XXIII/201/2020 z dnia 30czerwca 2020 r. – w sprawie zapewnienia 

uruchomienia linii autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na 

terenie gminy Piekoszów w ramach „Funduszu przewozów autobusowych 

o charakterze użyteczności publicznej”. 

 

Podjęcie niniejszej uchwały było niezbędne w celu uzyskania dofinansowani w ramach 

Funduszu przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na 2020 

rok. 

 

7) XXIII/199/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. – w sprawie zabezpieczenia środków 

finansowych jako wkładu własnego na realizację przewozów autobusowych 

o charakterze użyteczności publicznej w ramach „Funduszu rozwoju przewozów 

autobusowych o charakterze użyteczności publicznej”. 

 

Podjęcie niniejszej uchwały było niezbędne w celu uzyskania dofinansowani w ramach 

Funduszu przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na 2020 

rok. 

 

8) XXIII/200/2020 z dnia 30czerwca 2020 r. – w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu 

zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej. 
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Podjęcie niniejszej uchwały było niezbędne w celu zawarcia umowy z operatorem 

świadczącym usługę przewozu osób dla mieszkańców gminy Piekoszów w związku  

z otrzymanym dofinasowaniem w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych  

o charakterze użyteczności publicznej. W dniu 22.06.2020 r. podpisano z Wojewodą 

Świętokrzyskim umowę NR FRPA Nr 13/2020 w sprawie udzielenia dopłaty do 

przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie nie wyższej 

niż 343 296,00 zł netto. 

 

9) XXVII/240/2020 z dnia 30 listopada 2020 r. – w sprawie zapewnienia 

uruchomienia linii autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na 

terenie gminy Piekoszów w ramach „Funduszu przewozów autobusowych 

o charakterze użyteczności publicznej”. 

 

Podjęcie niniejszej uchwały było niezbędne w celu uzyskania dofinansowani w ramach 

Funduszu przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na 2021 

rok. 

 

10) XXVII/238/2020 z dnia 30 listopada 2020 r. – w sprawie zabezpieczenia 

środków finansowych jako wkładu własnego na realizację przewozów 

autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w ramach „Funduszu 

rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej”. 

 

Podjęcie niniejszej uchwały było niezbędne w celu uzyskania dofinansowani w ramach 

Funduszu przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na 2021 

rok. 

 

11) XXVII/239/2020 z dnia 30 listopada 2020 r. – w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu 

zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej. 

 

Podjęcie niniejszej uchwały było niezbędne w celu zawarcia umowy z operatorem 

świadczącym usługę przewozu osób dla mieszkańców gminy Piekoszów w związku  

z otrzymanym dofinasowaniem w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych  

o charakterze użyteczności publicznej. W dniu 22.12.2020 r. podpisano z Wojewodą 

Świętokrzyskim umowę NR FRPA Nr 24/2021 w sprawie udzielenia dopłaty do 

przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie nie wyższej 

niż 721 036,80 zł netto. 
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4.6. Realizacja uchwał z zakresu edukacji publicznej. 

Rada Gmin Piekoszów podjęła 8 uchwał z zakresu edukacji publicznej, których 

realizacja przedstawia się następująco: 

1) Nr XIX/169/2020  z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny 

jednostki paliwa w Gminie Piekoszów, na rok szkolny 2019/2020  

 

Uchwała określała średnią cenę paliwa w Gminie Piekoszów w roku szkolnym 

2019/2020 w celu zwrotu rodzicom kosztów dowozu dzieci i młodzieży  

z niepełnosprawnościami do szkół specjalnych. W roku szkolnym 2019/2020 nie została 

zawarta żadna umowa z rodzicami na zwrot kosztów dowozu na podstawie cen 

ustalonych w ww. uchwale.   

 

2) Nr XXII/187/2020 z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny 

jednostki paliwa w Gminie Piekoszów, na rok szkolny 2020/2021 

 

Uchwała określa średnią cenę paliwa w Gminie Piekoszów w celu zwrotu rodzicom 

kosztów dowozu dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami do szkół na terenie m. 

Kielce. W roku szkolnym 2020/2021 zawarto 4 umowy z rodzicami na zwrot kosztów 

dowozu. Łącznie za miesiące wrzesień – grudzień 2020 r. zwrócono rodzicom koszty 

dowozu rzędu 4 000,00 zł.   

 

3) Nr XXII/188/2020  z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie planu dofinansowania form 

doskonalenia zawodowego na rok 2020 za kształcenie nauczycieli zatrudnionych 

w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Piekoszów 

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

prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia 

zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków  

przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Na podstawie zapisów 

uchwały w Gminie Piekoszów na doskonalenie zawodowe nauczycieli w roku 2020 

wyodrębniono łącznie środki w wysokości 114 495,00 zł. Wykorzystano środki 

w wysokości 32 125,50 zł, łącznie dofinansowanie otrzymało 28 wniosków, z czego: 

➢ Szkoły Podstawowej w Szczukowskich Górkach – 4 600,00 zł – dofinansowanie 

otrzymało 5 wniosków, 

➢ Szkoły Podstawowej w Łosieniu – 3 300,00 zł – dofinansowanie otrzymały  

3 wnioski, 

➢ Zespołu Placówek Oświatowych w Piekoszowie – 14 005,50 zł – dofinansowanie 

otrzymało 12 wniosków, 

➢ Zespołu Placówek Oświatowych w Jaworzni – 3 800,00 zł – dofinansowanie 

otrzymały 4 wnioski, 
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➢ Zespołu Oświatowych Placówek Integracyjnych w Micigoździe – 6 420,00 zł – 

dofinansowanie otrzymały 4 wnioski. 

 

W porozumieniu z dyrektorami szkół i placówek oświatowych ustalono maksymalną 

kwotę na dofinansowanie opłat za kształcenie nauczycieli na rok 2020 w wysokości nie 

większej niż 1 100 zł. za semestr nauki dla jednego nauczyciela.  

 

4) Nr XXIV/197/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr V/18/2014 

Rady Gminy Piekoszów z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie opłat za pobyt 

dziecka w żłobku gminnym, maksymalnej wysokości opłat za wyżywienie oraz 

warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat 

Uchwała dotyczyła zwolnienia rodziców za pobyt ich dzieci w żłobku biorących udział 

w  realizacji projektów współfinansowanych z EFS w ramach RPO WŚ na lata  2014 – 

2020. W roku 2020 r. realizowano w żłobku gminnym dwa projekty: „Bezpieczne dzieci 

– szczęśliwi rodzice”, na podstawie którego zwolniono z opłaty za pobyt 26 rodziców 

oraz „Równe szanse dla wszystkich”  - zwolnienia dotyczyły 38 rodziców. Łącznie 

w 2020 r. dokonano zwolnień za pobyt dzieci w żłobku gminnym na kwotę rzędu 

87 000,00 zł. 

5) Nr XXIV/212/2020 z dnia 29 lipca 2020 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy 

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

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym 

powierzono stanowiska kierownicze 

Uchwała dotyczyła zmiany tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

wicedyrektorowi Zespołu Placówek Oświatowych w Piekoszowie realizującemu 

kształcenie zintegrowane w klasie I z 10 na 12 godzin tygodniowo. Zmianę tzw. pensum 

wyegzekwował art. 42 ust. 7 pkt 6a ustawy – Karta Nauczyciela, który zakazuje 

realizacji godzin ponadwymiarowych przez kadrę kierowniczą.  

 

6) Nr XXIX/266/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie planu dofinansowania 

form doskonalenia zawodowego na rok 2021 za kształcenie nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez 

Gminę Piekoszów 

 

Uchwała do realizacji w ciągu 2021 r.  

 

7) Nr XXIX/267/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie określenia kryteriów 

wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnienie tych 

kryteriów na drugim etapie rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów 
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przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez 

gminę Piekoszów 

Uchwała do realizacji w ciągu 2021 r. 

8) Nr XXIX/268/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie określenia kryteriów 

wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnienie tych 

kryteriów na drugim etapie rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół 

podstawowych prowadzonych przez gminę Piekoszów 

Uchwała do realizacji w ciągu 2021 r.   
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4.6.1. „Laur Piekoszowski” i stypendia Wójta. 

 

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

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

Stypendialnej Wójta Gminy Piekoszów „LAUR PIEKOSZOWSKI” Wójt Gminy 

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

po 1 500 zł dla każdego stypendysty.  

 

Na podstawie uchwały nr LII/374/2018 Rady Gminy Piekoszów z dnia 27 lutego 

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

uczęszczających do szkół podstawowych z terenu Gminy Piekoszów Wójt Gminy 

Piekoszów przyznał stypendia naukowe dla 74 uczniów (w tym: 53 uczniów z klas V-

VII oraz 21 uczniów absolwentów szkół podstawowych) w wysokości 100 zł 

miesięcznie przez okres 10 miesięcy począwszy od miesiąca lipca 2020 roku. 

Stypendystom (absolwentom) z klas VIII przyznano stypendium jednorazowo  

w wysokości 1 000 zł w miesiącu lipcu 2020 roku. 
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4.7. Realizacja uchwał związanych z planowaniem przestrzennym. 

Rada Gmin Piekoszów podjęła 3 uchwały dotyczące ładu przestrzennego, których 

realizacja przedstawia się następująco: 

1) XIX/162/2020 z dnia 30 stycznia 2020 - w sprawie zmiany obszaru i granic 

aglomeracji Piekoszów. 

Uchwalenie przedmiotowego obszaru i granic aglomeracji Piekoszów wypełniała 

zobowiązania Rzeczypospolitej Polskiej, przyjętych w Traktacie Akcesyjnym Polski do 

Unii Europejskiej w zakresie dotyczącym oczyszczania ścieków komunalnych. 

Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych określa plan inwestycyjny 

w dziedzinie gospodarki ściekowej.  

2) XXVIII/265/2020 z dnia 30 grudnia 2020 - sprawie wyznaczenia obszaru 

i granic aglomeracji Piekoszów. 

 Uchwalenie obszaru i granic aglomeracji Piekoszów nastąpiło w skutek zmian 

przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.  

 

3) XXII/189/2020 z dnia 29 maja 2020 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Micigózd. 

 Przedmiotowa uchwała została podjęta w celu ustalenia przeznaczenia terenów, 

w tym dla inwestycji celu publicznego, określenia sposobów ich zagospodarowania 

i zabudowy oraz określenia polityki przestrzennej gminy. 
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4.8. Realizacja uchwał dotyczących gospodarowania odpadami 

komunalnymi. 

Rada Gmin Piekoszów określiła uchwałami stanowiącymi akty prawa miejscowego 

zakres obowiązków i uprawnień dotyczący utrzymania czystości i porządku na terenie 

gminy oraz gospodarowania odpadami komunalnymi, które obowiązywały również 

w 2020 roku i były to: 

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

czystości i porządku na terenie Gminy Piekoszów, 

 

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

szczegółowego sposobu i świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w 

zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, 

 

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

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy 

Piekoszów, 

 

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

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek takiej 

opłaty. 

Obowiązek podjęcia przedmiotowych uchwał wynikał z ustawy z dnia 13 września 

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

wynikami postępowań przetargowych z zakresu odbioru i gospodarowania odpadami 

komunalnymi. 

W 2020 roku Rada Gminy Piekoszów podjęła 1 uchwałę z zakresu utrzymania 

czystości i porządku na terenie gminy oraz gospodarowania odpadami komunalnymi 

przez gminę i była to uchwała: 

1) XXVII/242/2020 z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie określenia górnych stawek  

opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do 

ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami na rzecz gminy, za usługi                          

w zakresie odbioru odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 

Obowiązek podjęcia przedmiotowej uchwały wynikał z ustawy z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 
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Gmina Piekoszów osiągnęła odpowiednie dla 2019 i 2020 roku poziomy, wskazane 

w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów 

ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. 

U. z 2017 r. poz. 2412) oraz w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 

2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia 

i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 2167). 

Szczegółowe dane, dotyczące stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie 

Gminy Piekoszów za 2019 i 2020 rok dostępne są na stronie internetowej Urzędu Gminy 

w Piekoszowie w dokumencie pod nazwą „Analiza stanu gospodarki odpadami 

komunalnymi na terenie Gminy Piekoszów”. 

Dodać należy, że w 2020 roku wykonując obowiązki wynikające z ustawy 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach: 

• przeprowadzono  kontrole 345 posesji w zakresie pozbywania się z terenu 

nieruchomości nieczystości ciekłych, 

• przeprowadzono weryfikacje danych zawartych w systemie gospodarki 

odpadami, wystosowano łącznie 300 wezwań do wyjaśnienia danych zawartych 

w deklaracjach o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

• wprowadzono do systemu gospodarki odpadami 907 deklaracji o wysokości 

opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z których 165 dotyczyło m.in. 

deklaracji złożonych na okoliczność zamieszkania na danej nieruchomości 

pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów 

komunalnych. Pozostałe deklaracje dotyczyły zmiany danych będących 

podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

 

W związku z występującym w Polsce w 2020 roku stanem epidemii z powodu  

rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej 

COVID-19, wprowadzone zostały rozwiązania zapobiegające i przeciwdziałające 

rozprzestrzenianiu się wspomnianego wirusa, utrudniające, bądź uniemożliwiające 

kontynuacje pewnych działań realizowanych przez gminy. Na okoliczność 

wspomnianej sytuacji w 2020 roku zaniechano realizację edukacji ekologicznej dzieci 

i młodzieży szkolnej z terenu gminy Piekoszów, gdyż zajęcia szkolne odbywały się 

w trybie zdalnym. 

W 2020r. Gmina Piekoszów otrzymała kolejne dofinansowanie na realizację 

„Programu  usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Piekoszów”, 

w ramach którego unieszkodliwiono 187,095 ton płyt azbestowo-cementowych, 

pochodzących z 73 nieruchomości, co stanowi 100% złożonych wniosków, czyli  

zakwalifikowano wszystkie wnioski, które wpłynęły w terminie naboru i nie podlegały 
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rezygnacji. Łączny koszt przedsięwzięcia wyniósł  66.952,55 zł, co stanowiło 100% 

dotacji przyznanej łącznie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Kielcach oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 

Akcją prowadzoną corocznie jest zakup drzew i krzewów miododajnych oraz ich 

nasadzenie na terenie gminy Piekoszów – zakupione 21 sztuk drzew miododajnych 

z gatunku klon zwyczajny posadzono przy chodniku spacerowym siedziby Zakładu 

Usług Komunalnych Sp. z o. o. tworząc jednorzędowy szpaler. Wartość całkowita 

zadania wyniosła 6.300,00 zł, w ramach udzielonej pomocy finansowej z budżetu 

powiatu, uzyskano dofinansowanie w wysokości 2.500,00 zł pozostałe środki stanowią 

wkład własny i pochodziły z budżetu gminy. 

 

 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Piekoszów przyjęty 

uchwałą XVI/125/2019 z dnia 31 października 2019r.  –  omówiony jest w Rozdziale 5. 

„Realizacja programów i polityk”. 
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Rozdział 5. 

Realizacja programów i polityk. 

Rada Gminy Piekoszów w 2020 roku przyjęła w formie uchwał programy, 

regulaminy oraz dokonała zmian we wcześniej przyjętych dokumentach, które 

dotyczyły: 

• programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego; 

• programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 

przeciwdziałania narkomanii; 

• programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Piekoszów; 

• „Grypa – lepiej zapobiegać niż leczyć”; 

• Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie na lata 2021 – 2026; 

• wyznaczono nowy obszar i granice aglomeracji Piekoszów; 

 

W 2020 roku gmina kontynuowała realizację wcześniej przyjętych programów, do 

których zaliczyć należy programy: 

 

• Gminny program wspierania rodziny, 

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

• Gminny Program Opieki nad Zabytkami GMINY PIEKOSZÓW na lata 2018 

– 2021; 

• program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy 

Piekoszów na lata 2017-2032"; 

• Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Piekoszów, którego 

aktualizację przyjęto w 2020 roku; 

• Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Piekoszów; 

• Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego 

na terenie Gminy Piekoszów; 

Oprócz programów, do których opracowania i uchwalenia uprawniona jest Rad 

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

wymienić należy:  

• Program Rodzina 500+ ;  

• Karta Dużej Rodziny; 

• Program “Dobry Start”; 

• Program “Za życiem”; 
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• Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa – program unijny; 

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

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego. 
 

Program współpracy Gminy Piekoszów z organizacjami pozarządowymi 

i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku 

został przyjęty 28 listopada 2019r. - uchwałą Nr XVII/131/2019 Rady Gminy 

Piekoszów, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 5a ust.1 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Rada Gminy 

roczny program współpracy uchwala do dnia 30 listopada roku poprzedzającego okres 

obowiązywania programu. 

Program ten określa zasady i zakres współdziałania samorządu z podmiotami 

prowadzącymi działalność w sferze pożytku publicznego. Program na podstawie 

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

współpracy oraz wyznacza priorytetowe zadania, które mogą być zrealizowane przez 

organizacje pozarządowe przy wsparciu finansowym pochodzącym z budżetu gminy.  

Podstawową formą współpracy w 2020 roku było różnorodne wspieranie tej 

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

wszystkim na zasadach suwerenności stron, partnerstwa, pomocniczości, efektywności 

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

w 2020 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu udzielono dotacji 

na łączną kwotę  110.000 zł następującym podmiotom: 

 

• Klub Sportowy Feniks Jaworznia – 15.000 zł; 

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

• Uczniowski Klub Sportowy „Sokół” Nordkalk Górnik Rykoszyn – 30.000 zł. 
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5.2. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019. 

Podstawę do uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 przyjętego 

uchwałą Nr XVIII/148/2019 Rady Gminy Piekoszów z dnia 20 grudnia 2019 roku 

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

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

z dnia 29 lipca 2005r.  o przeciwdziałaniu narkomanii.  

Źródłem finansowania Gminnego Programu są dochody z opłat za korzystanie 

z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (plan na 2020 roku stanowiła kwota: 

238.732, 00 zł. Wykonanie planu stanowiła kwota: 93 444,44 zł).  

Program jest kontynuacją podjętych działań w latach poprzednich.                                  

Cele strategiczne programu to:  

• edukacja opiekunów,  

• promowanie i wdrażanie programów szkoleniowych skierowanych do rodziców                             

i wychowawców,  

• działania informacyjno – edukacyjne polegające na poszerzeniu wiedzy młodych 

i dorosłych mieszkańców gminy na temat szkodliwości używek,  

• wspieranie sportu i alternatywnych form spędzania czasu wolnego przez dzieci                                 

i młodzież,  

• działania profilaktyczne promujące zdrowy styl życia.  

 

Środki programu przeznacza się głównie na realizację zajęć mających na celu 

promowanie zdrowego stylu życia oraz na programy związane z przeciwdziałaniem 

zachowaniom ryzykownym i patologiom społecznym. W ramach Programu 

zrealizowano miedzy innymi pozalekcyjne zajęcia: 

• sportowo - rekreacyjne dla dzieci i młodzieży z terenu gminy, 

• taneczne dla zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży szkolnej,   

• z nauki udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej „Akademia Małego 

Strażaka,  

• warsztaty na temat doskonalenia kompetencji społecznych, 

• działania edukacyjno – artystyczne (konkursy) jako alternatywne formy 

spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież. 

 

Na podstawie oferty realizacji zadania publicznego zlecono realizację zadań 

publicznych w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom - na łączną kwotę dotacji 

wynoszącą 30.000 zł następującym podmiotom:  

• Gminny Ludowy Klub Sportowy „Astra” Piekoszów – 20.000 zł, 

• Rzymsko Katolicka Parafia w Piekoszowie p.w. NMP – 10.000 zł, 
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5.3. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Piekoszów. 

Corocznie Rada Gminy w terminie do końca marca obowiązana jest uchwalić 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt, obowiązek ten wynika z przepisu art.11 ust.1 i art. 11a ust.1 ustawy  z dnia 

21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt, zgodnie z którymi do zadań własnych gminy 

należy zapobieganie bezdomności zwierząt i zapewnienie opieki bezdomnym 

zwierzętom oraz ich wyłapywanie.  

Projekt programu, przekazywany jest najpóźniej do dnia 1 lutego każdego roku do 

zaopiniowania: 

• właściwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii; 

• organizacjom społecznym, których statutowym celem działania jest 

ochrona zwierząt, działającym na obszarze gminy; 

• dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich, działających na 

obszarze gminy. 

 

W celu realizacji Programu zawarto umowę na świadczenie usług weterynaryjnych 

oraz zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń 

drogowych z udziałem zwierząt. W ramach tej umowy w 2020 roku udzielono pomocy 

weterynaryjnej: 

• rannym 6 psom (2 zgłoszenia Urząd, 4 zgłoszenia Policja), 

• rannym 3 kotom (2 zgłoszenia Urząd, 1 zgłoszenie Policja), 

• rannym 2 sarnom (2 zgłoszenia Policja), 

• ranny lis (zgłoszenie Policji), 

• ranny bocian (zgłoszenie Policji). 

 

Porównując interwencje weterynaryjne rok do roku w 2020 roku wykonano ich o 10 

mniej niż w 2019 roku. 

 

W 2020 roku w ramach realizacji zapisów Programu wykonano zabiegi: 

• sterylizacja/kastracja i czipowanie 73 kotów i 41 psów, 

• odłowiono i skierowano do schroniska 32 dorosłe psy i 49 szczeniąt, 

• oraz zutylizowano zwłoki 15 zwierząt (12 dzikich zwierząt i 3 domowe). 

 

Porównując interwencje rok do roku w 2020 roku odłowiono i przekazano do 

schroniska o 24 zwierzęta więcej niż w 2019 roku. 
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W 2020 roku powołano społecznego opiekuna kotów wolno żyjących, który 

otrzymywał bezpłatnie karmę i sprawował opiekę nad wolno żyjącymi kotami 

w miejscu ich przebywania.  

 

Kwota wydatków na realizację Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt w 2020 roku wyniosła – 151.789,99 zł, w tym: 

1) odławianie i transport bezdomnych zwierząt z przyjęciem do schroniska -  

89.069,99 zł. 

2) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń 

drogowych z udziałem bezdomnych zwierząt – 39.440 zł. 

3) sterylizacja, kastracja i czipowanie psów/kotów – 19.950 zł. 

4) koszty zakupu karmy dla kotów wolno żyjących przekazanej Społecznemu 

Opiekunowi - 900 zł, 

5) utylizacja zwłok zwierząt – 2.430 zł. 
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5.4. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy 

Piekoszów na lata 2017 – 2032.    

Przed przyjęciem przez Radę Gminy „Programu usuwania azbestu i wyrobów 

zawierających azbest dla Gminy Piekoszów na lata 2017 – 2032” przeprowadzono 

terenową inwentaryzację wyrobów zawierających azbest, na podstawie, której został 

opracowywany, a następnie uchwalony Program  – uchwała Nr LXII/440/2018 z dnia 

09 października 2018r.  

Zgodnie z danymi zawartymi w inwentaryzacji przeprowadzonej w postaci spisu 

z natury, na terenie Gminy Piekoszów występuje 4. 005.779 kg odpadów zawierających 

azbest, z czego 30.602kg  stanowi azbest w posiadaniu osób prawnych i 3.975.177 kg 

stanowi azbest u osób fizycznych. Wyroby te stanowią płyty azbestowo – cementowe 

faliste (W02) i płaskie (W01). Do wszystkich przeliczeń przyjęto, zgodnie  z metodyką 

Bazy Azbestowej, że 1 m² płyty azbestowej waży 11 kg.  

W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji ustalono, że najwięcej wyrobów 

zidentyfikowano w miejscowościach:  

• Zajączków  - 534.094 kg,  

• Micigózd  - 480.832 kg,  

• Brynica  - 324.192 kg.  

Najmniej azbestu występuje natomiast w miejscowościach: 

• Jeżynów – 28.413 kg,  

• Wierna Rzeka  - 19.129 kg.  

Najwięcej wyrobów zawierających azbest w Gminie Piekoszów znajduje się na 

budynkach gospodarczych, co stanowi ponad 75 % wszystkich wyrobów. Najmniejsza 

ilość azbestu to wyroby zmagazynowane – 8.932 kg, które stanowią 0,18 % całości. 

Uchwalenie Programu pozwala po pierwsze mieszkańcom gminy na uzyskanie 

dofinansowania na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest, po 

drugie gmina ma możliwość pozyskiwania dofinansowania tego przedsięwzięcia 

ze środków zewnętrznych pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.  

W 2020 roku realizując Program unieszkodliwiono 187,095 ton płyt azbestowo-

cementowych, pochodzących z 73 nieruchomości, co stanowiło 100% złożonych 

wniosków. Łączny koszt przedsięwzięcia wyniósł: 66.952,55 zł, co stanowiło 100 % 

dotacji przyznanej łącznie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Kielcach oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska                    

i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 
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W 2019 roku realizując Program unieszkodliwiono 122,19 ton płyt azbestowo-

cementowych, pochodzących z 60 nieruchomości, co stanowiło 100% złożonych 

wniosków. Łączny koszt przedsięwzięcia wyniósł: 44.047,26 zł, z czego 28.920,78 zł 

pochodziło z dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Kielcach. Pozostała kwota w wysokości 15.126,48 zł 

pochodziła z budżetu Gminy Piekoszów. 

W 2018 roku realizując Program unieszkodliwiono 105,91 ton płyt azbestowo-

cementowych, pochodzących z 48 nieruchomości, co stanowiło 100% złożonych 

wniosków. Łączny koszt przedsięwzięcia wyniósł: 31.619,68 zł, z czego 13.812,44 zł 

pochodziło z dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Kielcach. Pozostała kwota w wysokości 17.907,22 zł 

pochodziła z budżetu Gminy Piekoszów. 

W 2017 roku gmina uzyskała z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Warszawie dotację w kwocie 10.798,91 zł, co stanowi 50% 

kosztów kwalifikowanych zadania, natomiast z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach pozyskała kwotę 15.427,02 zł, co stanowi 

35% kosztów kwalifikowanych zadania w łącznej kwocie 26.225,93 zł 

z przeznaczeniem na dofinansowanie przedmiotowego programu, którego koszt 

całkowity wynosił 35.409,53 zł - pozostałe środki pochodziły z budżetu gminy. 

 Dodać należy, że Program ten stanowi kontynuacje poprzednio obowiązującego 

Programu przyjętego uchwałą Nr V/42/2007 z dnia 15 marca 2007r., w ramach którego 

w 2017 roku, unieszkodliwiono 124,938 ton płyt azbestowo-cementowych, 

pochodzących z 62 nieruchomości, co stanowiło 100% złożonych wniosków.  
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5.5. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Piekoszów. 
 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Piekoszów przyjęty był uchwałą 

Nr XLII/285/2017 Rady Gminy Piekoszów z dnia 29 czerwca 2017r.. Plan ten jest 

dokumentem strategicznym, którego celem jest określenie wizji rozwoju gminy 

w kierunku gospodarki niskoemisyjnej. Jego zadaniem jest również realizacja na 

obszarze gminy celów unijnego pakietu klimatyczno - energetycznego tj.: redukcji 

emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł 

odnawialnych, zwiększenie efektywności energetycznej oraz jakości powietrza.  

 

Działania prowadzone w ramach Planu umożliwiać będą poprawę jakości powietrza  

oraz zmniejszenie kosztów energii. Zadania zawarte w dokumencie dotyczą działań 

w zakresie zmierzającym do ograniczenia emisji zanieczyszczeń pyłowo - gazowych, 

termomodernizacji budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, zmniejszenie 

energochłonności oświetlenia ulicznego. Plan ułatwi samorządowi gminy, podmiotom 

gospodarczym i mieszkańcom ubieganie się o zewnętrzne formy wsparcia finansowego 

na realizację przedsięwzięć z zakresu zwiększenia efektywności energetycznej, 

ograniczenia niskiej emisji i rozwoju odnawialnych źródeł energii. 

  

Następnie w wyniku monitorowania realizacji Planu przygotowana została 

propozycja zmian w dokumencie, które polegały głównie na aktualizacji wykazu 

planowanych inwestycji wraz  z uszczegółowieniem zakresu tych inwestycji.  

 

Program ten zaktualizowano podejmując przez Radę Gminy uchwałę 

Nr LIII/384/2018 z dnia 29 marca 2018r. Aktualizacja ta była poprzedzona 

przeprowadzoną strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko dla projektu tego 

dokumentu. 

 

W 2019 roku Program służył do realizacji bieżących zadań gminy w tym zakresie 

oraz zadań inwestycyjnych związanych z realizacją programu „Czysta energia 

z OZE dla mieszkańców gminy Sitkówka-Nowiny i gminy Piekoszów”. 

W 2020 roku dokonano aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy 

Piekoszów. W dokumencie rozszerzono wykaz planowanych do realizacji inwestycji 

w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej. W Planie 

uwzględniono budynek Zespołu Placówek Oświatowych w Piekoszowie oraz budynek 

Szkoły Podstawowej w Zajączkowie.  Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 

dokonano poprzez  podjęcie przez Radę Gminy uchwały nr XXVI/226/2020 z dnia 

5 listopada 2020r. Dla projektu tego dokumentu została przeprowadzona strategiczna 

ocena oddziaływania na środowisko. Podjęcie powyższej uchwały było niezbędne 

w celu możliwości aplikacji  o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego.  
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Mając na uwadze międzynarodowe zobowiązania Polski do redukcji gazów 

cieplarnianych oraz wyrażając troskę o przyszłość mieszkańców, Gmina podjęła 

współdziałania na rzecz budowania lokalnego bezpieczeństwa 

energetycznego i rozwoju gospodarki niskoemisyjnej poprzez podjęcie przez Radę 

Gminy uchwały  Nr XXXI/287/2021 z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia woli 

przystąpienia Gminy Piekoszów do klastra energii pn. „Zielony Klaster Energii”, który 

ma na celu zrzeszenie kilku gmin i stworzenie możliwości ubiegania się 

o dofinansowanie ze środków unijnych na wspólne działania służące ograniczeniu 

niskiej emisji, rozwój OZE, promowanie i inicjowanie przedsięwzięć z zakresu 

wytwarzania energii, w szczególności ze źródeł odnawialnych oraz odpadów, rozwój 

transportu niskoemisyjnego i podnoszenie efektywności energetycznej. 
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5.6. Regulamin utrzymania czystości i porządku.  

   

Obowiązek sporządzenia i uchwalenia przez Radę Gminy regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie Gminy Piekoszów wynika z art. 4 ust.1 ustawy z dnia 

z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Dokument ten 

jest aktem prawa miejscowego obowiązującym na terenie całej gminy. Rada Gminy 

Piekoszów uchwałą Nr XVI/125/2019 z dnia 31 października 2019r. uchwaliła 

„Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Piekoszów”.  

W Regulaminie zostały ustalone miedzy innymi zasady utrzymania czystości 

i porządku na terenie nieruchomości położonych na obszarze Gminy Piekoszów, jak 

również określono rodzaje urządzeń przeznaczonych do gromadzenia odpadów 

komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, a także zasady ich 

rozmieszczania. Tym samym określono częstotliwości, zasady i sposoby usuwania 

odpadów komunalnych z nieruchomości oraz z innych terenów przeznaczonych do 

użytku publicznego. Regulamin uwzględnia zmianę częstotliwości i sposobu 

pozbywania się odpadów komunalnych, wynikającą  z uchwały w sprawie określenia 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 

w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. Przedmiotowa uchwała została przygotowana w związku 

z wyborem najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Piekoszów w okresie od 01.01.2020r. 

do 31.12.2021r. W ramach realizacji umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych bezpośrednio sprzed nieruchomości, na terenie Gminy Piekoszów w 2019 

roku, w 2019 roku przeprowadzono objazdową zbiórkę odpadów problemowych, 

pochodzących wyłącznie z  gospodarstw domowych, tj. mebli i innych odpadów 

wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego i zużytych 

opon. 

W ramach realizacji umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 

bezpośrednio sprzed nieruchomości, na terenie Gminy Piekoszów w 2020 roku, w 2020 

roku przeprowadzono objazdową zbiórkę odpadów problemowych, pochodzących 

wyłącznie z  gospodarstw domowych, tj. mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, 

zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego i zużytych opon. 

 

W 2018 roku przeprowadzono terenową inwentaryzację 2.129 posesji w zakresie 

posiadania zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków  na 

potrzeby własnego gospodarstwa domowego. Zinwentaryzowano 857 zbiorników  

bezodpływowych, 170 przydomowych oczyszczalni ścieków, ponadto ustalono, iż 84 

gospodarstw nie posiadało zbiorników bezodpływowych i/ lub przydomowych 
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oczyszczalni ścieków. W stosunku do właścicieli, których nieruchomości nie posiadały 

zbiorników bezodpływowych i/ lub przydomowych oczyszczalni ścieków oraz  wobec 

tych właścicieli nieruchomości, którzy odmówili ankietyzacji lub uznali, że 

przedmiotowa inwentaryzacja ich nie dotyczy, na podstawie sporządzonej dokumentacji 

podjęte zostaną działania kontrolne. W prowadzonej ewidencji zbiorników 2019 roku 

zaewidencjonowanych jest 891 zbiorników  bezodpływowych oraz 202 przydomowych 

oczyszczalni ścieków. 

W prowadzonej ewidencji zbiorników w 2020 roku zaewidencjonowanych zostało 

1019 zbiorników  bezodpływowych oraz 245 przydomowych oczyszczalni ścieków. 
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5.7. Regulamin dostarczania wody i  odprowadzania ścieków oraz Wieloletni 

Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych 

na lata 2019 -2027  

Zgodnie ze zmianą przepisu art.19 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. 

o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wprowadzoną 

ustawą z dnia 27 października 2017r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w 

wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw, 

przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjne zobligowane były do opracowania 

projektów regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Natomiast Rada 

Gminy na podstawie przedłożonych projektów regulaminów zobowiązana była 

przygotować projekt regulaminu i przekazać do zaopiniowania organowi 

regulacyjnemu to jest Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Organ regulacyjny postanowieniem z 

dnia 17 października 2019r. zaopiniował pozytywnie przedłożony do zaopiniowania 

projekty regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków z uwagami, które 

Rada Gminy uwzględniła w uchwalonym Regulaminie. Na tej podstawie Rada Gminy 

uchwaliła „Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy 

Piekoszów” – podejmując w dniu 31 października 2019 r. uchwałę Nr XVI/128/2019, 

która ogłoszona została w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego 

w dniu 13 listopada 2019r. pod pozycją 4323. 

W 2019 roku Rada Gminy również uchwaliła Wieloletni Plan Rozwoju 

i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i  Kanalizacyjnych na lata 2019 - 2027 

Zakładu Usług Komunalnych w Piekoszowie podejmując w dniu 28 sierpnia 2019r. 

uchwałę Nr XIV/95/2019. 

W 2020 roku nie dokonywano zmian ww. dokumentów przedsiębiorstwo 

wodociągowo – kanalizacyjne obowiązane było stosować zapisy tych uchwał w bieżącej 

pracy związanej ze świadczeniem usług zbiorowego dostarczania wody i zbiorowego 

odprowadzania ścieków. 
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5.8. Programy wieloletnie. 

 
W 2020 roku gmina kontynuowała realizację programu zdrowotnego "Grypa - lepiej 

zapobiegać niż leczyć” - w oparciu o uchwałę Rady Gminy Piekoszów  

Nr XXV/216/2020 z dnia 24 września 2020 roku. Bezpłatne szczepienia przeciwko 

grypie w kolejnych 3 latach tj. 2020, 2021 i 2022 dla mieszkańców gminy Piekoszów, 

którzy ukończyli 55 rok życia.  

W ramach tego Programu zdrowotnego w 2020 roku zaszczepiono 71 osób 

spełniających kryteria włączenia do programu. Wartość poniesionych kosztów  

w ramach programu w 2020 r. to kwota – 3.195,00 zł. Mniejsza, niż zakładano liczba 

osób zaszczepionych przeciwko grypie była spowodowana znacznie ograniczoną ilością 

otrzymanych dawek szczepionki. Pomimo, iż na początku 2020 r. zostało złożone 

zamówienie na ponad 300 dawek szczepionki, w okresie przewidzianym  

na szczepienia otrzymano tylko niewielką część ze złożonego zapotrzebowania,  

co pozwoliło zaszczepić 71 osób.  

Częścią programu jest kampania informacyjno-promocyjna, która polega 

na przekazaniu  informacji na temat realizowanego programu na tablicach ogłoszeń, 

lokalnych stronach internetowych, w gminnej prasie.  

 

        Od 2020 roku realizowany jest  „Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie 

Piekoszów na lata 2020 –2022”, przyjęty uchwałą Nr XVIII/152/2019 Rady Gminy 

Piekoszów z dnia 20 grudnia 2019 roku.  

        Program jest realizowany poprzez zatrudnienie dwóch asystentów rodzin 

w strukturze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piekoszowie, poradnictwa 

psychologicznego, terapeutycznego, socjalnego w placówkach oświatowych,  

w poradni psychologiczno-pedagogicznej, czy zawieranie kontraktów socjalnych przez 

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

W roku 2020 wsparciem asystenta rodziny objętych zostało łącznie  35 rodzin,  

z czego w czternastu rodzinach współpraca została zakończona. W dziesięciu 

współpraca została zakończona ze względu na osiągnięcie celów, w czterech rodzinach 

asystent zakończył pracę ze względu na zaprzestanie współpracy przez rodzinę. 

Na terenie Gminy Piekoszów od wielu lat, podejmowane są działania mające na celu 

pomoc rodzinom dotkniętym przemocą domową. Starania te znajdują swoje 

odzwierciedlenie między innymi w „Programie Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Piekoszów na lata 

2015-2020” przyjętego uchwałą Nr VIII/33/2015 Rady Gminy Piekoszów z dnia 26 

marca 2015r.  

Program ten obejmuje swoim zakresem zadania mające na celu przede wszystkim 

ochronę osób doznających przemocy w rodzinie. Realizatorami programu jest Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Piekoszowie, Policja, Gminna Komisja Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, placówki oświatowo - wychowawcze,  Zakład Opieki 
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Zdrowotnej, kuratorzy sądowi poprzez pracę w Gminnym Zespole Interdyscyplinarnym 

do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.  

      W 2020 roku odbyło się 7 posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego oraz 40 

posiedzeń Grup Roboczych, na których diagnozowano sytuacje w poszczególnych 

rodzinach, wymieniano się informacjami, dyskutowano o możliwościach udzielenia 

odpowiedniego wsparcia rodzinie, omawiano możliwości dotyczące profilaktyki, 

rozpowszechniania wiedzy na temat przemocy w środowisku, podnoszenia kwalifikacji 

osób pracujących z rodziną dotkniętą przemocą. 

 Ze względu na kończący się okres obowiązywania Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2020 

Rada Gminy Piekoszów dnia 30 grudnia 2020 r. uchwałą XXVIII/256/2020 przyjęła 

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2021-2026 dla Gminy Piekoszów. 

 

Uchwałą Nr XLII/293/2017 Rady Gminy Piekoszów z dnia 29 czerwca 2017r.  

przyjęła „Kompleksowy Plan Rozwoju Szkół Gminy Piekoszów na lata 2017-2023”.  

W ramach „Kompleksowego Planu Rozwoju Szkół Gminy Piekoszów na lata 2017 

– 2023” w roku 2020 realizowano: 

• realizacja zajęć dodatkowych dla dzieci w wieku przedszkolnym ( 3- 5 lat)  

w Przedszkolu w Piekoszowie dobiegła końca realizacja projektu  

pt. „TIKoludki w naturze” współfinansowanego ze środków unijnych.  

W ramach projektu doposażono  oddział przedszkolny w nowoczesne zabawki 

pomoce dydaktyczne, meble, wyposażenie z zakresu TIK, utworzono zewnętrzną 

salę dydaktyczną – ogródek dla przedszkolaków, zrealizowano szkolenia dla 

nauczycieli, a także przeprowadzono zajęcia dodatkowe dla wychowanków z 9 

oddziałów przedszkolnych: koncerty filharmoniczne, zajęcia naukowo – 

doświadczalne, zajęcia taneczne oraz zajęcia z języka angielskiego, 

• wykorzystywanie technologii TIK w pracy placówki oświatowej – wdrażanie  

e-dziennika - od roku szkolnego 2020/2021 we wszystkich szkołach  

i placówkach oświatowych wdrożono dziennik elektroniczny. W Zespole 

Oświatowych Placówek Integracyjnych w Micigoździe po roku prowadzenia 

szkolnej dokumentacji w formie papierowej i elektronicznej obecnie 

wykorzystywany  jest tylko system Uonet+ Vulcan.  Pozostałe placówki 

korzystają z systemu e-szkola24 firmy Perfektus Edukacja,  

• termomodernizacja budynków szkoły – termomodernizacja Szkoły Podstawowej 

im. H. Sienkiewicza w Łosieniu w 2019 r. , Szkoły Podstawowej im. Stefana 

Żeromskiego w Brynicy oraz Szkoły Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w 

roku 2020. Obecnie prace termomodernizacyjne trwają  

w Zespole Placówek Oświatowych w Jaworzni oraz Zespole Oświatowych 

Placówek Integracyjnych w Micigoździe. W nadchodzących kolejnych latach 
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termomodernizacją objęte będą budynki szkolne: w Szczukowskich Górkach 

 i Zajączkowie, 

• utworzenie szkolnych pracowni, laboratoriów dydaktycznych matematycznych, 

przyrodniczych, multimedialnych - doposażenie Szkoły Podstawowej w Brynicy 

w pomoce dydaktyczne niezbędne do nauki chemii, fizyki i biologii oraz 

wyposażenie wszystkich szkół i placówek oświatowych  

w 122 zestawy komputerowe z przeznaczeniem do wykorzystania podczas nauki 

zdalnej, 

• promowanie wśród uczniów zdrowego i bezpiecznego stylu życia – realizacja 

projektu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” w Szkole Podstawowej 

im. Bohaterów Powstania Styczniowego w Zajączkowie. W projekcie udział 

wzięło 30 uczniów z klas II – III. W ramach promocji zdrowia uczniowie klas 0-

III wszystkich szkół i placówek oświatowych systematycznie biorą udział  

w profilaktyce jamy ustnej wykonywanej w szkolnym gabinecie 

stomatologicznym w Zespole Placówek Oświatowych w Piekoszowie. 

Działania zrealizowane w latach 2018 - 2019: 

 

• utworzenie szkolnych pracowni, laboratoriów dydaktycznych matematycznych, 

przyrodniczych, multimedialnych – doposażenie pracowni edukacyjnej w Szkole 

Podstawowej w Rykoszynie w pomoce oraz sprzęt dydaktyczny niezbędny do 

realizacji treści programowych dotyczących ekologii ze środków pozyskanych 

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 

stworzenie pracowni fizycznej i chemicznej wyposażonych w pomoce 

dydaktyczne z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych w Szkole 

Podstawowej w Szczukowskich Górkach  poprzez pozyskanie środków 

z rezerwy ogólnej subwencji oświatowej na 2019r., stworzenie 6 pracowni 

terminalowych/komputerowych w ramach projektu „Nowoczesne technologie 

w aktywnej szkole”,  

• promowanie wśród uczniów zdrowego i bezpiecznego stylu życia – zadanie 

realizowane poprzez organizację biegów przełajowych „Cross Run 2019” dla 

uczniów szkół z terenu gminy Piekoszów, pozyskanie środków na realizację 

programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” dla 30 uczniów ze 

Szkoły Podstawowej w Brynicy, 

• organizacja szkolnych projektów międzynarodowych – realizacja w szkołach 

i placówkach oświatowych Gminy Piekoszów projektów w ramach Erasmus +: 

➢ w Szkole Podstawowej w Jaworzni realizowane były dwa projekty: pt.: 

"Little steps make a big difference. Together we care for our home" 

(„Małymi krokami zmierzamy ku dużej zmianie. Wspólnie troszczymy się 

o nasz dom”) w ramach projektu 12 uczniów uczestniczyło 

w tygodniowej nauce w szkołach  za granicą (w Słowacji, Grecji 
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i Rumunii) oraz projekt pt.: ” „Fostering Students’ Motivation Through 

European Digital Framwork” („Wzmacnianie motywacji uczniów 

poprzez współpracę w europejskiej cyfrowej szkole”), w ramach którego 

na rok 2020 planuje się wyjazdy edukacyjne uczniów do państw 

partnerskich  Grecji, Portugalii, Turcji, Hiszpanii i Francji.  

➢ w Szkole Podstawowej w Łosieniu realizowany był projekt 

pt. „Empowering Mathematics Acquisition Through Handy 

Softwares”(„Umożliwienie aktywizacji matematyki za pomocą 

przydatnego oprogramowania") - 12 uczniów wzięło udział w wyjedzie 

na Słowację oraz do Turcji . W szkole w październiku 2019 gościli 

nauczyciele szkół ze Słowacji, Niemiec, Hiszpanii, Francji oraz Turcji. 

Głównym efektem realizacji projektu było stworzenie aplikacji E-maths 

ułatwiającej naukę matematyki, 

➢ w Szkole Podstawowej w Piekoszowie ralizowano 3 projekty: 

▪ „Europejska cyfrowa klasa” – projekt ponadnarodowy realizowany 

w partnerstwie z przedstawicielami ze szkół z Estonii, Włoch, Grecji 

i Portugalii. W  ramach projektu realizowano zajęcia z uczniami oparte 

o metody nauczania wykorzystujące narzędzia Web 2.0 podnoszące 

kompetencje uczniów w zakresie języka angielskiego, informatyki, 

znajomości kultury i historii krajów europejskich, operatywności 

i umiejętności pracy w grupie - 15 uczniów uczestniczyło w wyjeździe 

do Grecji i Włoszech, gdzie podczas tygodniowego pobytu uczęszczali 

do tamtejszych szkół. Na miejscu w ZPO Piekoszów 30 uczniów 

w ramach realizacji projektu  brało udział w cotygodniowych 

zajęciach Klubu Erasmus Plus i POWER, na których wykonywali 

tematyczne prace cyfrowe oraz plakaty, 

▪ "Innowacyjne nauczanie języków obcych w ZPO w Piekoszowie" – 

w ramach realizacji projektu 7 nauczycieli ZPO Piekoszów wzięło 

udział w kursie pt. „Technologie informacyjno  - komunikacyjne dla 

nauczycieli” zorganizowanym przez centrum szkoleniowe Shipcon 

w Barcelonie. 

• opracowanie i wdrożenie zasad wspierania innowacji i eksperymentów 

pedagogicznych poprzez realizację w roku szkolnym 2018/2019 innowacji 

pedagogicznej – nauczenia dwujęzycznego w klasach siódmych w Szkole 

Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Piekoszowie; 

• zajęcia dodatkowe rozwijające kompetencje kluczowe – zadanie zrealizowane 

w ramach projektu pn. „Nowoczesne technologie w aktywnej szkole”, realizacja 

20 godzin zająć pozalekcyjnych w każdym oddziale klasowym w sześciu 
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szkołach podstawowych z terenu gminy z zakresu programowania 

i wykorzystania technologii informacyjno – komunikacyjnej; 

• Lokalny Program Wspierania Gminnej Edukacji Uzdolnionych Dzieci 

i Młodzieży – zadanie realizowane poprzez przyznawanie stypendiów 

naukowych, dla uczniów, którzy zdobyli średnią ocen z przedmiotów, co 

najmniej 5,5 oraz organizacja corocznego konkursu pn. „Laur Piekoszowski” 

dla uczniów szczególnie uzdolnionych; 

• utworzenie szkolnych pracowni, laboratoriów dydaktycznych matematycznych, 

przyrodniczych, multimedialnych – doposażenie pracowni edukacyjnych 

w Szkole Podstawowej w Jaworzni poprzez pozyskanie środków 

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 

stworzenie pracowni fizycznej i chemicznej w ZOPI Micigózd poprzez 

pozyskanie środków z rezerwy ogólnej subwencji oświatowej na 2018r., 

stworzenie 6 pracowni terminalowych/komputerowych w ramach projektu 

„Nowoczesne technologie w aktywnej szkole”, utworzenie pracowni 

terminalowej/komputerowej w Szkole Podstawowej w Szczukowskich Górkach 

poprzez pozyskanie dotacji od Wojewody Świętokrzyskiego; 

• promowanie wśród uczniów zdrowego i bezpiecznego stylu życia – zadanie 

realizowane poprzez organizację biegów przełajowych Cross Run 2018 dla 

uczniów szkół z terenu gminy Piekoszów. 

• Gmina Piekoszów pozyskała  w 2017 roku od Wojewody Świętokrzyskiego 

dotację w wysokości 26.800 zł. na zakup wyposażenia, sprzętu do gabinetów 

profilaktyki zdrowotnej w szkołach podstawowych w Rykoszynie, Łosieniu, 

Piekoszowie i Brynicy. Otrzymane dofinansowanie poprawiło jakość  

i dostępność do świadczeń opieki zdrowotnej oraz podniosło standard 

świadczonych usług medycznych na rzecz dzieci i młodzieży szkolnej w Gminie 

Piekoszów.   
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5.9. Programy rządowe. 

 

          Od 1 kwietnia 2016 roku realizowany jest rządowy program „Rodzina 500+”, 

który gwarantuje regularne wsparcie dla rodziców wychowujących dzieci. Program 

w swoim założeniu poza poprawą sytuacji rodzin ma również zadanie przyczynić się do 

zwiększenia dzietności.  

      Realizacja programu Rodzina 500+ na terenie Gminy Piekoszów w 2020 roku 

przebiegała płynnie. Przyjęto 241 wnioski o ustalenie prawa do świadczenia 

wychowawczego. Pomocą w ramach programu objęto 1.969 rodzin. Wypłacono 35.280 

świadczenia na łączną kwotę 18.793.279 zł. 

 

„Karta Dużej Rodziny” - to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Przysługuje 

rodzinom przynajmniej z 3 dzieci, niezależnie od dochodów. Jej posiadacze mają 

możliwość korzystania  z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na 

terenie całego kraju. Od 1 stycznia 2019r. o przyznanie Karty Dużej Rodziny  mogą 

ubiegać się również rodzice i małżonkowie rodziców, którzy mieli na utrzymaniu 

łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania 

wniosku. Jej posiadacze mają możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, 

rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. 

W 2020 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piekoszowie przyjął 73 

wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny. Wydano łącznie 157 kart tradycyjnych oraz 

93 karty elektroniczne.  

Na dzień 1 stycznia 2021r. na ternie gminy Piekoszów 501 rodzin posiada 

przynajmniej jedną aktywną tradycyjną Kartę Dużej Rodziny, 150 rodzin posiada karty 

elektroniczne. Ogółem 1921 osoby mają przyznane karty tradycyjne lub elektroniczne. 

 

W 2020 roku realizowany był rządowy program „Dobry Start” – który 

przewidywał jednorazowe wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok 

szkolny w kwocie 300 zł.  

Realizatorem programu na terenie Gminy Piekoszów był Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej, przyjęto 1.598 wnioski. Świadczenie trafiło do 2.224 uczniów na łączną 

kwotę 689.470 zł. 

 

Od stycznia 2017 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piekoszowie 

realizuje ustawę z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za 

życiem”. W 2020 roku wypłacono 1 świadczenie w ramach ustawy „Za życiem” , na 

łączną kwotę 4.120 zł. 

W 2020 roku dzięki współpracy GOPS w Piekoszowie oraz Stowarzyszenia na 

Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Razem” z pomocy żywnościowej 

skorzystało 870 najbardziej potrzebujących mieszkańców gminy. Pracownicy 
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Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piekoszowie w ramach programu wydali 

41,57 tony żywności tj. 5 220 paczek dla 870 osób. 

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, 

obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019r.  i zastępuje  poprzedni „Wieloletni program 

wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie 

dożywiania” na lata 2014-2020. Powyższa uchwała podwyższyła do 150% kryterium 

dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, dla celów 

przyznawania pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób 

objętych tym wieloletnim rządowym programem oraz ustanowiła zasady zwrotu 

wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego 

w postaci produktów żywnościowych dla uprawnionych osób i rodzin. Celem Programu 

jest ograniczenie zjawiska niedożywionych dzieci i młodzieży z rodzin i niskich 

dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, ze uwzględnieniem uczniów 

z terenów objętych wysokim bezrobociem i ze środowisk wiejskich oraz osób 

dorosłych, szczególnie osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub 

niepełnosprawnych. 

Tabela 4. Realizacja programu „Posiłek w szkole i w domu” 

 

       Rok Całkowita kwota zadania          Kwota 

dofinansowania 

Liczba objętych 

pomocą 

2017 281 287,00 zł 213 709,00 zł 618 

 

2018 322 831,00 zł 244 631,00 zł 515 

 

2019 240 150,00 zł 192 120,00 zł 477 

 

2020 312 682,00 zł 250 146,00 zł 457 

 

Źródło: dane GOPS w Piekoszowie 
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Rozdział 6. 

Realizacja budżetu obywatelskiego. 

Zmiana ustawy o samorządzie gminnym wprowadzona ustawą z dnia 16 stycznia 

2018r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie 

wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych – 

wskazuje na obowiązkowe utworzenie budżetu obywatelskiego wyłącznie w gminach 

będących miastami na prawach powiatu, w pozostałych gminach budżet obywatelski 

jest nieobowiązkowy. W Gminie Piekoszów budżet obywatelski nie był uwzględniony 

w uchwale budżetowej na 2020 rok. 
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Rozdział 7. 

Działania inwestycyjne, pozyskiwanie środków zewnętrznych. 

Gmina Piekoszów pierwsze inwestycje rozpoczęła w 2017 roku, czyli jeszcze 

w okresie realizacji Programu naprawczego i chociaż nadal gmina spłaca obligacje 

(w 2017r. spłacono 4,5 ml zł, w 2018 roku spłacono blisko 4,10 mln zł, w 2019 roku 

gmina w całości dokonała spłaty pożyczki z Budżetu Państwa to jest kwotę 7.831.642zł, 

w 2020 roku spłacono obligacje - 2.300.000,00 zł).  

W 2020 roku kontynuowano działalność inwestycyjną rozpoczętą w 2017 roku 

(około 5 mln zł) i na zadania inwestycyjne przeznaczono kwotę 16.063.821,33 zł, a w 

roku 2019 wydatkowano na inwestycje – 12.203.984,92 zł, w 2018 roku wydatkowano 

kwotę 8.227.688,41 zł.  

Wzrost nakładów inwestycyjnych rok do roku stanowi kwotę 3.859.836,41 zł 

w stosunku do roku poprzedniego (2019).  

Łącznie od 2017 roku do końca 2020 roku wydatkowano na zadania inwestycyjne 

kwotę ponad  – 41 milionów złotych. Natomiast planowane wydatki inwestycyjne 

w 2021 roku to kwota – ponad 22 milionów złotych. 

Wykres 1. Wysokość nakładów inwestycyjnych w latach 2017 – 2021 

 

Źródło: dane Urzędu Gminy w Piekoszowie 
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7.1. Działalność gminy w zakresie inwestycyjnym. 

Działania opisane powyżej pozwoliły na wprowadzanie inwestycji tak niezbędnych 

dla poprawy warunków życia mieszkańców. Celem realizowanych przez gminę 

inwestycji było wsparcie rozwoju miejscowości położonych na terenie gminy 

i ułatwienie dostępu mieszkańcom tychże miejscowości do sieci dróg publicznych 

wyższych kategorii poprzez przebudowę dróg wewnętrznych wraz ze zmianą 

nawierzchni, czy budowę odcinków kanalizacji sanitarnej i wodociągowej.  

Wśród zrealizowanych inwestycji w okresie 2017 – 2020 należy wymienić 

następujące zadania: 

1. Infrastruktura drogowa: 

 

• ulica Leśna w Bławatkowie, przebudowano odcinek drogi o długości 449 mb. 

Wykonano nawierzchnię asfaltową szerokości 5 mb, jednostronny chodnik 

i koryta ściekowe.  Zadanie dofinansowane z „Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020” -  wartość zadania 209.505,78  zł.,  a wysokość 

dofinansowanie  to kwota - 129.221 zł; 

• ulica Wiosenna w Bławatkowie, przebudowano odcinek drogi o długości 453 

mb.  Wykonano nawierzchnię asfaltową szerokości 5 mb, obustronne chodniki 

i koryta ściekowe. Zadanie dofinansowane z „Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020” - wartość zadania 355.477,36  zł., a wysokość 

dofinansowania to kwota -  195.844,00 zł. 

• ulica Różana w Rykoszynie, przebudowano odcinek drogi o długości 625 mb. 

Wykonano nawierzchnię asfaltową szerokości 5 mb oraz obustronne koryta 

ściekowe. Zadanie dofinansowane z „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2014-2020” - wartość zadania 257.245,51 zł., a wysokość 

dofinansowania to kwota - 154.861,00 zł, 

• przebudowa drogi gminnej Brynica – Ukraina na odcinku o długości 593mb, 

wykonano dwuwarstwową nawierzchnię bitumiczną, koszt zadania to kwota – 

234.841,66 zł.  

• przebudową drogi gminnej Jeżynów – Lasek - na odcinkach o długości łącznej 

617mb – wartość zadania 183.721,99 zł; 

• przebudowano drogę gminną 02835T Zajączków przez wieś. W ramach 

inwestycji wykonano jezdnie asfaltową długości 877,77 mb i szerokości 5 m, 

obustronny chodniki na odcinku o długości 415,91 mb oraz jednostronny chodnik 

na odcinku o długości 238,86 mb. Ponadto w ramach zadania wykonano 

odwodnienie drogi oraz kanał technologiczny - całkowity koszt realizacji zadania 

1.392.782,00 zł. Na realizację tej inwestycji gmina pozyskała środki z rządowego 

„Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-

2019” w kwocie 568.146 zł. 
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• przebudowa dróg gminnych ulicy Klonowej o długości 624 mb, ul. Kasztanowej 

o długości 435 mb” - Całkowita wartość robót zrealizowanych w 2019 roku to 

4.104.799,19zł. Inwestycja ta była dofinansowana w 2019r. z Budżetu Państwa 

w ramach Funduszu Dróg Samorządowych kwotą 2.052.399 zł, 

• przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Podzamcze”. W ramach 

inwestycji w 2019 r. wykonano nową nawierzchnię drogi z kostki brukowej, 

łączna powierzchnia nowej nawierzchni to 625 m2. Wartość robót to 89.679zł 

brutto, 

• przebudowano drogę gminną ulicę Zacisze w miejscowości Rykoszyn. W ramach 

inwestycji wykonano jezdnię asfaltową długości 456,74 mb i szerokości 3,6 m 

wraz obustronnymi poboczami szerokości 0,5 m, wykonano także łącznik z drogą 

powiatową nr 0484T o nawierzchni asfaltowej długości 111 mb i szerokości 3 m 

- całkowity koszt realizacji zadania: 152.106,69 zł,  

• zakończono realizację Etapu II - przebudowy drogi gminnej Jeżynów – Lasek – 

w ramach inwestycji wykonano jezdnię asfaltową o długości 722 mb i szerokości 

3 m oraz obustronnymi poboczami szerokości 0,5 m - całkowity koszt realizacji 

zadania: 164.534,20 zł.  

• przebudowa drogi gminnej 002838T Skałka - Gałęzice polegająca na budowie 

chodnika dla pieszych na odcinku 400 mb w miejscowości Skałka i Gałęzice. 

W  amach zadania wykonano: chodnik dla pieszych na odcinku 400 mb w tym 

szerokości 2m na długości 227 mb i szerokości 1,5 na długości 173 mb, 

oznakowanie aktywne przejścia dla pieszych oraz oświetlenie przejścia dla 

pieszych. Całkowita wartość zadania: 309. 431,90 zł w tym 134.716,00 zł 

dofinansowania w ramach Funduszu Dróg  Samorządowych. 

• nowe wiaty przystankowe 2019 – zamontowano 11 wiat na kwotę – 49.824 zł; 

• w 2020 r. zamontowano 3 wiaty przystankowe w Rykoszynie na kwotę 

15.079,80zł. 

2. Oświetlenie uliczne: 

 

• rozbudowa oświetlenia ulicznego – nowe oprawy oświetleniowe za kwotę 

130.461,48 zł. 

• modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne. W ramach inwestycji 

wymieniono 2139 opraw na oprawy typu „Led” i zmodernizowano 51 skrzynek 

zasilania oświetlenia ulicznego - całkowita wartość projektu wynosi 

3.576.744,05 zł, z czego 3.040.232,44 zł to środki finansowe pochodzące z Unii 

Europejskiej, 

• budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Piekoszów (ul. Wolności) 

i Lasek. Wartość zadania 18.800 zł. 

• budowa napowietrznej linii oświetleniowej na odcinku 146 mb składająca się z 3 

stanowisk słupowych i 3 opraw LED w Piekoszowie, ul. Wolności (droga 

powiatowa 0485T). Wartość zadania 9.000,00 zł. 



Strona 86 z 99 

 

• budowę linii oświetleniowej kablowej na odcinku 136mb składająca się z 2 

stanowisk słupowych i 2 opraw LED w miejscowości Lasek. Wartość zadania 

9.800,00 zł. 

• podwieszenie przewodu i montaż opraw oświetleniowych na istniejących słupa 

linii nn w Zajączkowie. W ramach zadania wykonano montaż napowietrznej linii 

oświetleniowej na odcinku 316 składającej 7 opraw LED. Wartość zadania 

22.075,29 zł. 

• budowę napowietrznej linii oświetleniowej na odcinku 692 mb składająca się 

z 19 stanowisk słupowych i opraw LED w Brynicy. Wartość zadania 

80.007,40zł. 

3. Infrastruktura wodociągowo – kanalizacyjna: 

 

• budowa odcinka kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Piekoszów 

ul. Wolności” – wartość zadania – 224.000 zł; 

• budowa  wodociągu w miejscowości Rykoszyn – której wykonawcą był ZUK 

w Piekoszowie Sp. z o.o. – wartość zadania 63.000 zł; 

• wykonanie przepompowni wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w Janowie do 

bloków wielorodzinnych - wartość zadania – 239.424,30 zł; 

• budowa i oddano do eksploatacji w 2018 roku ujęcia wody w Lesicy wraz z siecią 

wodociągową długości 1,5 km  i budynkiem chlorowni. Woda z tego ujęcia 

zasila: Zajączków, Wierną Rzekę, Wesołą, Młynki, Bławatków, Lesicę, Skałkę 

i Gałęzice. Całkowity - koszt realizacji zadania to kwota - 1.356.117,74 zł,  

 

4. Budynki użyteczności publicznej: 

 

• kolejne etapy modernizacji żłobka – w 2018r. powstało 12 nowych miejsc dla 

dzieci z dofinansowaniem środków rządowych „MALUCH”+ - wartość 

194.959,03 zł, 
• kolejne etapy modernizacji żłobka przeprowadzono w 2019r. inwestycję, której 

wartość wyniosła 1.131.024,60 zł, z czego 572.000 zł to środki finansowe jakie 

gmina pozyskała z programu rządowego MALUCH+ 2019 – łącznie żłobek 

zapewnia opiekę dla 64 dzieci, 

• bieżąca modernizacje budynków szkolnych oraz pełne wyposażenie dwóch klas 

lekcyjnych do języka angielskiego oraz jednej pracowni przyrodniczej w ZPO 

Piekoszów – wartość zadania 103.461,48 zł; 

• wymiana dwóch bram garażowych w remizie OSP Rykoszyn za kwotę 14.391 zł 
oraz modernizacja budynku wraz z przeniesieniem punktu bibliotecznego; 

• utwardzenie placu i wykonanie małej architektury przy remizie OSP 

w Szczukowicach – wartość zadania 12.849,31 zł; 
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• utwardzenie placu postojowego przy GOPS w Piekoszowie – wartość zadania 

102.090 zł, 

 

W ramach współpracy z Powiatem Kieleckim, Gmina Piekoszów w 2018 roku 

dofinansowała przebudowę drogi powiatowej na odcinku Micigózd – Podzamcze – 

Szczukowice na długości 2702 metrów, wybudowano chodnik o długości 1085 metrów 

bieżących oddzielony od jezdni pasem zieleni. Połowę kosztów inwestycji pokryło 

rządowe dofinansowanie w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg 

Lokalnych” – dofinansowanie z budżetu Gminy to kwota ponad  900.000 zł. 

W 2019 roku opracowano następujące dokumentacje techniczne projektowe dla 

następujących zadań: 

• remont drogi gminnej DG 363007T w m. Micigózd od skrzyżowania z DW 786 

tj. od km lokalnego 0+010 do 0+650,  

• przebudowa bocznych dwóch odnóg ulicy Jarzębinowej w Piekoszowie,  

• przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Łubno na odcinku 

900mb, 

• przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Łubno na odcinku 

450mb położonej na działce o nr ewidencyjnym 475, 

• program funkcjonalno użytkowy dla zadania pn. „Przebudowa ulic Hetmańska, 

Rycerska i Książęca w Piekoszowie, 

• program funkcjonalno użytkowy dla zadania pn. „ Rozbudowa drogi gminnej 

w m. Łaziska  na odcinku od skrzyżowania z DP 0283T tj. od km lokalnego 

0+000 do km 0+980,  

• program funkcjonalno użytkowy dla zadania pn. „Przebudowa drogi 

wewnętrznej - ulica Słoneczna w miejscowości Micigózd, Gmina Piekoszów 

wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót 

w systemie zaprojektuj i wybuduj, 

• program funkcjonalno użytkowy dla zadania pn. Budowa drogi publicznej - ulica 

Słoneczna w miejscowości Piekoszów, Gmina Piekoszów” wraz z uzyskaniem 

decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej w systemie zaprojektuj i 

wybuduj, 

• program funkcjonalno użytkowy dla zadania pn. „Przebudowa ulic Żeromskiego, 

Witosa w Piekoszowie, wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę lub 

zgłoszenia robót w systemie zaprojektuj i wybuduj, 

• program funkcjonalno użytkowy dla zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej 

002844T Piekoszów - Stara Wola na odcinku 440 mb w Piekoszowie, wraz 

z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót w systemie 

zaprojektuj i wybuduj. 
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W 2019 roku opracowano także dokumentację koncepcyjną, stanowiącą podstawę 

do sporządzenia wniosków o dofinansowanie w ramach funduszu Dróg 

Samorządowych przez Powiat Kielecki, dla zadań: 

• przebudowa drogi powiatowej nr 0286T w miejscowości Szczukowice – odcinek 

o długości 2,6 km od skrzyżowania z drogą wojewódzką 786 w miejscowości 

Szczukowice do skrzyżowania z drogą powiatową nr 0284T w miejscowości 

Brynica, 

• przebudowa drogi powiatowej nr 0284T w miejscowości Brynica – odcinek 

o długości 1,3 km od skrzyżowania z drogą gminną Brynica Pastwiska do 

skrzyżowania z drogą powiatowa nr 0286T, 

• przebudowa drogi powiatowej nr 0485T w miejscowości Wincentów – odcinek 

o długości 2,6 km od początku wsi Wincentów do ostatnich zabudowań, 

• budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 0282T w miejscowości Rykoszyn 

– odcinek 900 mb od skrzyżowania z drogą powiatową nr 0484T do ostatnich 

zabudowań, 

 

W ramach zadań i kompetencji w zakresie zarządu nad drogami publicznymi 

gminnymi i wewnętrznymi na terenie Gminy Piekoszów w 2020 roku wydano 112 

uzgodnień/decyzji na lokalizację urządzeń obcych w pasie drogowym. 

 

Ponadto w ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych 

zrealizowane następujące zadania: 

• remont dróg gminnych o nawierzchni tłuczniowej o łącznej długości 100 km 

za kwotę 180.227,80  zł, 

• zakup kruszywa drogowego na potrzeby remontów dróg tłuczniowych 

w ilości 8350 ton za kwotę 128.565,80 zł, 

• remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych jezdni dróg gminnych  

i wewnętrznych o łącznej powierzchni 900 m2 za kwotę 99.000,00 zł, 

• koszenie traw na poboczach oraz samosiejek zlokalizowanych w pasie 

drogowym dróg gminnych i wewnętrznych o łącznej powierzchni 361 300m 

za kwotę 36.130 zł 

• mechaniczne zamiatanie dróg gminnych o łącznej długości 11 370 mb za 

kwotę 43.838,16 zł 
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7.2. Środki funduszy europejskich i rządowych pozyskane na wsparcie 

edukacji gminnej. 

Zakończono realizację projektu pn.: „Nowoczesne technologie w aktywnej 

szkole”, na który Gmina Piekoszów otrzymała dofinansowanie w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Całkowita wartość projektu realizowane w latach 2018 – 2019 wyniosła - 

893.463,75zł, w tym otrzymane dofinansowanie to kwota – 790.579,75 zł., wkład 

własny gminy to – 102.884 zł. Wsparciem projektowym objęto 6 szkół podstawowych 

z: Piekoszowa, Zajączkowa, Rykoszyna, Łosienia, Jaworzni i Micigozdu. 

W ramach projektu wyposażono laboratoria cyfrowe w pomoce dydaktyczne 

oraz narzędzia TIK do innowacyjnego prowadzenia zajęć. Zakupiono 18 monitorów 

interaktywnych wraz z laptopami i oprogramowaniem, 54 zestawy do nauki  

programowania oraz 6 dywanów interaktywnych. W ramach projektu zakupiono 

również, nowoczesne wyposażenie do 6 pracowni komputerowych. 

Drugie zadanie w ramach tego projektu obejmowało podnoszenie kompetencji 

nauczycieli w zakresie wykorzystania TIK podczas zajęć dydaktycznych („Aktywny 

nauczyciel w aktywnej szkole”), zakupiono również materiały szkoleniowe dla 

nauczycieli. Łącznie zrealizowano 220 godzin szkoleń podnoszących kompetencje  

w zakresie wykorzystywania nowych technologii podczas zajęć. Wzięło w nich udział 

40 nauczycieli. 

Trzecie zadanie projektu obejmowało kształtowanie i rozwijanie kompetencji 

cyfrowych uczniów podczas zajęć. Zrealizowano 10 godzin zajęć pozalekcyjnych 

z wykorzystaniem zakupionych nowoczesnych pomocy dydaktycznych dla każdego  

oddziału klasowego z 6 szkół objętych projektem. W projekcie wzięło udział 1.059 

uczniów z 65 oddziałów klasowych, co daje łącznie 650 godzin pozalekcyjnych. 

 

Gmina Piekoszów kolejny raz zakwalifikowała się do projektu powszechnej 

nauki pływania „Umiem pływać”. W programie udział wzięło 30 uczniów ze Szkoły 

Podstawowej w Brynicy. Z budżetu projektu pokryto koszty wynajmu pływalni, obsługi 

instruktorów, zatrudnienia koordynatora - wychowawcy, a także ubezpieczenie 

uczniów. Gmina Piekoszów zapewniła dowóz na basen i pokryła koszt zatrudnienia 

opiekuna uczniów na basenie. Koszt wkładu własnego gminy wyniósł 6.900 zł. 

 

Pozyskano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Kielcach dofinansowanie w ramach zadania „Przesłanie klimatyczne. 

Uczniowie kl. VIII Szkoły Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Rykoszynie”. 

Gmina Piekoszów otrzymała dofinansowanie w kwocie 13.586 zł. z przeznaczeniem 

na doposażenie pracowni edukacyjnej w Szkole Podstawowej w Rykoszynie w pomoce 

oraz sprzęt dydaktyczny niezbędny do realizacji treści programowych dotyczących 
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ekologii oraz na organizację wycieczki ekologiczno-przyrodniczej do Centrum nauki 

„Kopernik” w Warszawie.  

 

Na podstawie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych i rozporządzenia 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2019r. Gmina Piekoszów otrzymała 

dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały 

ćwiczeniowe w wysokości 125.840,98 zł. Zgodnie ze złożonymi wnioskami dotacje 

otrzymało 8 placówek oświatowych prowadzonych przez gminę. Łączna liczba 

uczniów, która została objęta dotacją to 1411 uczniów. 

 

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych i rozporządzeniem Ministra Edukacji 

Narodowej z 25 kwietnia 2017r. w sprawie udzielania gminom dotacji celowej 

z budżetu państwa, Gmina Piekoszów otrzymała dotację celową na finansowanie zadań 

w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 673.440zł. Liczba uczniów w 

wieku do 5 lat korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze gminy w roku 

budżetowym 2019 wyniosła 476. 

 

Gmina obowiązana jest zapewnić bezpłatny transport uczniom, których droga 

z domu do szkoły przekracza 3 km w przypadku uczniów klas I – IV szkół 

podstawowych oraz 4 km w przypadku uczniów klas V – VIII szkół podstawowych. Na 

terenie Gminy Piekoszów bezpłatnym dowozem do szkół podstawowych 

w Zajączkowie, Rykoszynie, Łosieniu i Piekoszowie objętych jest 419 uczniów. Łączny 

koszt dowozu wg. zamówienia publicznego w roku szkolnym 2019/2020 wynosi 

458.889 zł.  

 

Gmina Piekoszów  złożyła wnioski do Ministerstwa Edukacji Narodowej o środki 

 z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 rok: 

1) z tytułu dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do 

realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w Szkole 

Podstawowej w Szczukowskich Górkach. Na ten cel pozyskano środki  

rzędu 80.000 zł. 

2) z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw 6 dla 

zwolnionych nauczycieli. Ministerstwo Finansów przekazało środki 

 w wysokości 22.579 zł. 

3) z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych polegającego na wzroście 

liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia 

algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2019r. Ministerstwo 

Finansów przekazało na ten cel środki w wysokości 240.588 zł. 
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Gmina Piekoszów pozyskała środki z Kuratorium Oświaty w Kielcach  w ramach 

programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” z przeznaczeniem dla Szkoły 

Podstawowej w Micigoździe, Szkoły Podstawowej w Jaworzni oraz Szkoły 

Podstawowej w Piekoszowie. Łączna kwota pozyskanego dofinansowania 

to 126.872,51zł. Z dotacji wyposażono kuchnie w stołówkach szkolnych, 

pomieszczenia przeznaczone do  spożywania posiłków oraz wyremontowano stołówki 

oraz jadalnie. 

Na podstawie umowy zawartej w dniu 22.01.2019 roku ze Świętokrzyskim 

Kuratorem Oświaty a Gminą Piekoszów Kurator Oświaty przekazał Gminie Piekoszów 

środki w wysokości 47.494,02 zł  z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom 

kosztów kształcenia młodocianych pracowników w  zakresie i na zasadach określonych 

w art. 122 ustawy Prawo oświatowe. Dofinansowanie pracodawcom kosztów 

kształcenia młodocianych pracowników sfinansowanych w całości z Funduszu Pracy. 

Siedmiu pracodawcom, którzy wykształcili  ośmiu młodocianych i którzy złożyli 

wniosek wypłacono kwotę w łącznej wysokości 47.494,02 zł. 
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7.3. Pozyskiwanie środków unijnych na działania inwestycyjne. 
 

W 2020 roku Gmina Piekoszów kontynuowała, rozpoczętą w 2019 roku, 

realizację II etapu projektu pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków 

użyteczności publicznej w gminie Piekoszów”. Projekt ten współfinansowany jest 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-

2020, Działanie 6.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym – ZIT KOF. 

W ramach I etapu tej inwestycji kompleksową termomodernizację w 2018 r. przeszły 

budynki: 

1) Urzędu Gminy w Piekoszowie,  

2) Zakładu Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o.o., 

3) Szkoły Podstawowej w Łosieniu, 

 

na ogólną wartość 2.333.897,32 zł, w tym 1.640.283 zł  - dofinansowanie z UE.  

 

II etap termomodernizacji budynków użyteczności publicznej rozpoczęto 

w drugiej połowie 2019 roku, a zakończenie zaplanowano na koniec 2021roku. 

Inwestycją zostało objętych 6 obiektów (budynków): 

1)Szkoła Podstawowa w Brynicy, 

2)Szkoła Podstawowa w Rykoszynie, 

3)Szkoła Podstawowa w Jaworzni, 

4)Zespół Oświatowych Placówek Integracyjnych w Micigoździe, 

5)Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piekoszowie, 

6)Biblioteka Centrum Kultury w Piekoszowie ul. Częstochowska 85A (remiza). 

 

Założeniem inwestycji jest poprawa efektywności energetycznej w ww. 

budynkach, zmniejszenie emisji CO2 i innych zanieczyszczeń powietrza oraz 

wygenerowanie oszczędności w zakresie zużycia energii cieplnej i elektrycznej. 

Podobnie jak podczas I-ego etapu projektu w budynkach zostaną wykonane następujące 

prace: docieplenie ścian, częściowa wymiana okien, drzwi zewnętrznych, przebudowa 

systemów grzewczych wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła zasilanego 

biomasą. Docieplone zostaną dachy i wyposażone w instalację fotowoltaiczną zgodnie 

z wynikami audytów energetycznych. Dodatkowo we wszystkich obiektach zostanie 

wymienione oświetlenie wewnętrzne na energooszczędne typu LED.  

 

Jesienią 2019 roku rozpoczęto termomodernizację budynku Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Piekoszowie, która została zakończona w kwietniu 2020 roku.   

W placówce tej obok prac związanych z termomodernizacją dokonano również 

adaptacji garażu na dwa dodatkowe pomieszczenia biurowe. Wartość całej inwestycji 

wyniosła ogółem 631.920,76 zł, z czego 352.503,05 zł to środki z UE.  
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W marcu 2020 roku zostały podpisane umowy na termomodernizację szkół:  

w Rykoszynie i w Brynicy. W Rykoszynie dodatkowo wykonano remont sali 

gimnastycznej. Odbiór zrealizowanych prac przy Szkole Podstawowej w Brynicy miał 

miejsce w grudniu 2020 roku, całkowita ich wartość to 1.570.736,05 zł, z czego 

1.195.845,01 zł to dofinansowanie z UE. Roboty budowlane przy Szkole Podstawowej 

w Rykoszynie zakończono w styczniu 2021 roku, wartość zrealizowanych tam prac 

wyniosła 2.025.816,26 zł, z czego 1.276.208,63 zł to środki z UE.  

 

W grudniu 2020 roku zostały podpisane umowy z wykonawcą na 

termomodernizację trzech kolejnych budynków użyteczności publicznej, tj. Szkoły 

Podstawowej w Jaworzni, Zespołu Oświatowych Placówek Integracyjnych  

w Micigóździe i Biblioteki Centrum Kultury w Piekoszowie. Planowany termin 

zakończenia prac to październik 2021roku.  

 

Całkowita szacowana wartość prac w ramach II etapu projektu pn. „Zwiększenie 

efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej” wynosi 

6.927.558,12zł, z czego 5.251.681,00 zł to środki finansowe zawnioskowane do 

pozyskania z Unii Europejskiej.  

 

Kolejnym projektem realizowanym w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działanie 6.2 

Promowanie strategii niskoemisyjnych oraz zrównoważona mobilność miejska – ZIT 

KOF – to zadanie pn. „Budowa ciągów rowerowych w gminie Piekoszów”. Realizację 

projektu rozpoczęto w 2018 roku, a zakończenie zaplanowano na koniec 2021 roku. 

Szacowana wartość inwestycji wynosi 2.557.396,31zł, z czego 2.173.786,86 zł to środki 

finansowe z Unii Europejskiej.  

 

Projekt obejmuje budowę dwóch ciągów ścieżek rowerowych o łącznej długości 

3,08 km. Ścieżki rowerowe wykonane zostaną w technologii bitumicznej na 

podbudowie z kruszywa wraz z odwodnieniem. Wybudowane ścieżki rowerowe będą 

pełnić funkcję korytarzy transportowych, mających na celu obniżenie emisji substancji 

szkodliwych do powietrza oraz zwiększą bezpieczeństwo uczestników ruchu 

drogowego. Planowana jest budowa dwóch ścieżek rowerowych relacji: 

• Jaworznia – Janów - długość około 1,8 km, 

• Piekoszów – Wincentów - długość około 1,3 km.  

Na początku 2020 roku wybrano wykonawcę dokumentacji projektowej dla 

przedmiotowego projektu. Roboty budowlane zaplanowano na 2021roku, zostaną one 

zrealizowane przez firmę wyłonioną w wyniku przeprowadzonego postępowania  

przetargowego. 
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Kolejny projekt realizowany przez gminę Piekoszów, który jest 

współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 nazywa się „Zachowanie bioróżnorodności  

w rezerwatach na terenie Gminy Piekoszów” i wpisuje się Działanie 6.3 „Ochrona  

i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo – ZIT KOF”. Realizacja projektu 

rozpoczęła się w marcu 2018 roku, a zakończenie zaplanowano na maj 2021 roku. 

Według umowy o dofinansowanie całkowita wartość inwestycji wyniesie 1.969.511,20 

zł, z czego 1.608.994,74 zł to środki finansowe, które gmina otrzyma  

z Unii Europejskiej.  

 

W ramach zadania zaplanowano wybudowanie dwóch ścieżek dydaktycznych 

wraz ze stanowiskami edukacyjnymi (elementy jaskiniowe) przedstawiającymi 

naturalne środowisko fauny i flory jaskiniowej oraz zaprezentowanie cyklu życia 

nietoperzy. Przewidywane jest również utworzenie stanowiska obserwacyjnego wraz  

z niezbędnymi elementami małej architektury w planowanym do realizacji ekoparku tj. 

obszaru zagospodarowanego roślinnością występującą naturalnie na chronionym 

obszarze. Zadania będą realizowane na obszarze dwóch rezerwatów: Chelosiowa Jama 

i Moczydło.  

 

Inwestycja realizowana jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”. W listopadzie 

2019 roku została podpisana umowa z wykonawcą dokumentacji projektowej  

i robót budowlanych. W połowie 2020r. rozpoczęto prace związane z rzeczową 

realizacją projektu, w grudniu dokonano odbiorów zrealizowanego zakresu projektu, tj. 

ścieżki dydaktycznej w rezerwacie Moczydło, ścieżki dydaktycznej w rezerwacie 

Chelosiowa Jama oraz punktu edukacyjnego przy jeziorku  

w miejscowości Jaworznia. Zgodnie z przyjętym harmonogramem robót pozostałe prace 

zostaną zakończone w kwietniu 2021r. 

Od maja 2018 roku do lutego 2020 roku Gmina Piekoszów wspólnie z Gminą 

Sitkówka – Nowiny realizowała projekt w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.1 

Wytwarzanie i dystrybucja energii i pochodzącej ze źródeł odnawialnych, zatytułowany 

„Czysta energia z OZE dla mieszkańców gminy Sitkówka-Nowiny  

i gminy Piekoszów”. Całkowita wartość projektu dla obu gmin wyniosła 3.027.381,98 

zł, z czego dofinansowanie ze środków unijnych to 1.587.872,98 zł. Wysokość środków, 

które zostały poniesione na wykonanie instalacji solarnych  

i fotowoltaicznych u mieszkańców gminy Piekoszów wyniosła 1.476.696,45 zł,  

z czego 784.413,58 zł to środki finansowe pozyskane z Unii Europejskiej.  

 

W wyniku realizacji projektu u mieszkańców gminy Piekoszów zostało 

zamontowanych 27 szt instalacji solarnych oraz 85 szt instalacji fotowoltaicznych. 



Strona 95 z 99 

 

 

Docelowo efektem projektu jest:  

• zmniejszenie zapotrzebowania na energię wytwarzaną z bieżącego źródła ciepła, 

przy produkcji której powstają zanieczyszczenia powietrza w postaci 

szkodliwych substancji; 

• umożliwienie wytwarzania ciepłej wody użytkowej (CWU) na potrzeby 

gospodarstwa domowego.  

Gmina Piekoszów przy realizacji inwestycji, oprócz środków z Unii 

Europejskiej, korzysta również z rządowych funduszy. W 2020 roku  

z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na inwestycyjne zadania dla jednostek 

samorządu terytorialnego (zwanego także Rządowym Funduszem Inwestycji 

Lokalnych) pozyskano łącznie 6.032.740,00 zł. Część środków, tj. 2.032.740,00 zł 

została wykorzystana przy realizacji inwestycji polegającej na budowie drogi gminnej 

w miejscowości Piekoszów wraz kanalizacją sanitarną i oświetleniem. Pozostałe 

4.000.000,00 zł przeznaczone jest na budowę sieci kanalizacyjnej wraz  

z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Janów. Inwestycja ta ma zostać 

zrealizowana do końca 2022 roku. 

 

Na początku 2021 r. udało się pozyskać kolejne środki finansowe z tego samego 

funduszu rządowego. Tym razem gmina Piekoszów otrzymała 2.500.000 zł. Środki te, 

zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie, zostaną przeznaczone na budowę 

i wyposażenie obiektu pn. Centrum Kultury i Bezpieczeństwa w miejscowości 

Zajączków. W placówce będzie znajdowała się biblioteka, pomieszczenia przeznaczone 

na działalność służącą integracji społecznej oraz strażnica Ochotniczej Straży Pożarnej. 

Prace projektowe związane z realizacją przedsięwzięcia rozpoczną się w drugiej 

połowie 2021r, natomiast rzeczową realizację zaplanowano na lata 2022-2023. 

W lutym 2020 roku udostępniono 26 nowych miejsc opieki w Żłobku Gminnym 

w Piekoszowie. Było to możliwe dzięki realizacji zadania pn.: „Przebudowa i zmiana 

sposobu użytkowania części pomieszczeń parteru istniejącego budynku 

wielofunkcyjnego na pomieszczenia Żłobka Gminnego”.  Obecnie w placówce 

dostępne są łącznie 64 miejsca opieki dla dzieci w wieku do lat 3. Inwestycja 

realizowana była przy udziale rządowych środków finansowych  

z Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat  

3 „MALUCH+” 2019. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 1.131.024,60 zł,  

z czego 572.000 zł to środki finansowe jakie gmina pozyskała z programu rządowego 

MALUCH+ 2019.  
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Gmina Piekoszów pozyskuje finansowe środki zewnętrzne nie tylko na wydatki 

majątkowe, ale również na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek 

podległych gminie.  

W maju 2020 roku została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. 

„Bezpieczne dzieci – szczęśliwi rodzice”. Przedmiotowy projekt realizowany jest  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na 

lata 2014-2020, dla Europejskiego Funduszu Społecznego, Podziałanie 8.1.1. 

Zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3. Przedmiotem projektu jest 

częściowa refundacja kosztów poniesionych na utworzenie i bieżące funkcjonowanie 

26 nowych miejsc opieki w Żłobku Gminnym w Piekoszowie, które zostały 

udostępnione od lutego 2020 roku. Realizację projektu zaplanowano na lata 2020-2021. 

W tym okresie rodzice dzieci uczęszczających do Żłobka Gminnego  

w Piekoszowie są zwolnieni z opłat za pobyt swoich dzieci w placówce. Zgodnie  

z podpisaną umową o dofinansowanie całkowita planowana wartość zadania wynosi 

1.150.624,73 zł, z czego 950.371,94 zł to środki finansowe zawnioskowane do 

pozyskania z Unii Europejskiej.  

Kolejnym zadaniem realizowanym z Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego jest projekt pn. „Równe szanse dla wszystkich”. Zgodnie  

z podpisaną umową o dofinansowanie całkowita wartość projektu wynosi  

134.377,50 zł,  z czego 110.475,50 zł to środki finansowe zawnioskowane do 

pozyskania z Unii Europejskiej. Zadanie realizowane jest od września 2020 i potrwa do 

lipca 2021.  Projekt przewiduje wsparcie dla 38 rodziców poprzez sfinansowanie 

kosztów usług bieżącej opieki nad dziećmi przez pokrycie opłat za pobyt dziecka 

w Żłobku Gminnym w Piekoszowie przez okres 11 miesięcy. Wdrożenie i realizacja 

projektu umożliwiło zaoferowanie jednakowych warunków korzystania z opieki 

żłobkowej dla 64 rodziców/opiekunów oddających swoje pociechy do placówki.  

Dodatkowo corocznie Gmina Piekoszów pozyskuje środki finansowe, które 

przeznaczane są na bieżące funkcjonowanie Żłobka Gminnego. Dotacja pochodzi  

z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej z Resortowego programu rozwoju 

instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat MALUCH 2020. W 2020 roku otrzymano 

z tego programu dofinansowanie w wysokości 97.003,44 zł.   

 

Wysokość pozyskanych i zakontraktowanych środków zewnętrznych z różnych 

źródeł przedstawia Tabela 5. 
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1) Skarbnika Gminy – Magdalenę Smolarczyk – Korbę 

2)  Kierowników Referatów Urzędu Gminy w Piekoszowie: 

- ORG - Beatę Misztal  

- USC – Monikę Tomasik 

- EOP – Justynę Robak 

- OŚM – Ewę Kryczkę 

- IRO – Marka Szczerbę 

oraz kierowników/dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy Piekoszów: 

 - Żłobek Gminny - Pelagię Rusiecką 

 - BCK - Annę Wilk 

 - GOPS – Justynę Malarczyk 

 - ŚDS – Iwonę Kukulską 

 - ZUK Sp. z o.o. – Andrzeja Paździerza 

 - SZPOZ – Sławomira Sobańskiego 
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Wykaz tabel. 

 
Tabela 1. Liczba mieszkańców z podziałem na poszczególne sołectwa Gminy 

Piekoszów w latach 2018 – 2020 

str. 5 

   

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

wg stanu na dzień 30 września 2020 roku wg. Systemu Informacji 

Oświatowej w poszczególnych szkołach prowadzonych przez Gminę 

Piekoszów  

str.18 

   

Tabela 3. Zestawienie ilości przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych str.31 

   

Tabela 4. Realizacja programu „Posiłek w szkole i w domu” str.81 
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str.96 
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