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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 

2020:2021 na dzień 

31.12.2018 r. 

na dzień 

31.12.2019 r. 

na dzień 

31.12.2020 r. 

na dzień 

31.12.2021 r. 

1. Bławatków 540 540 544 548 +4 

2. Brynica 1160 1166 1188 1214 +26 

3. Gałęzice 328 322 315 307 -8 

4. Szczukowskie Górki 424 426 427 426 -1 

5. Janów 564 556 549 544 -5 

6. Jaworznia 1852 1842 1819 1810 -9 

7. Jeżynów 107 105 105 101 -4 

8. Lesica 243 234 234 228 -6 

9. Łosień 266 269 273 270 -3 

10. Łosienek 591 586 578 580 +2 

11. Łubno 296 299 293 283 -10 

12. Micigózd 1206 1228 1232 1247 +15 

13. Piekoszów 2951 2948 2930 2928 -2 

14. Podzamcze 730 734 737 747 +10 

15. Rykoszyn 1220 1224 1236 1251 +15 

16. Skałka  368 349 333 325 -8 

17. Szczukowice 876 876 867 873 +6 

18. Wesoła 349 348 345 348 +3 

19. Wincentów 950 957 952 943 -9 

20. Łaziska 487 485 479 477 -2 

21. Zajączków 848 851 853 841 -12 

Razem 16356 16345 16289 16291 +2  

Źródło: dane Urzędu Stanu Cywilnego w Piekoszowie. 
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Liczba mieszkańców Gminy Piekoszów na dzień 31.12.2021 roku  wzrosła o 2 osoby 

w stosunku do roku poprzedniego. 

W latach 2020 – 2021, czyli w okresie obowiązywania na terytorium RP stanu 

epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, w Gminie Piekoszów: 

➢ w 2020 roku przyrost naturalny ludności ujemny i wynosił  - 61: 

✓ urodziło się 136 dzieci,  

✓ zmarło 197 mieszkańców,  

✓ zawarto 73 związki małżeńskie. 

➢ w 2021 roku przyrost naturalny ludności ujemny i wynosił  - 45 

✓ urodziło się 160 dzieci,  

✓ zmarło 205 mieszkańców, 

✓ zawarto 89 związków małżeńskich. 
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Rozdział 3. 

 

Zadania realizowane przez gminę. 

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

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

w Piekoszowie, jednostek organizacyjnych gminy nie posiadających osobowości 

prawnej oraz jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną, do których 

zalicza się: instytucję kultury, samorządowy zakład podstawowej opieki zdrowotnej 

i spółkę komunalną.  

Oprócz zadań własnych gmina realizuje zadania zlecone z zakresu administracji 

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

przygotowanie i  przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów.  

W roku 2021  w celu promocji Gminy Piekoszów oraz zwiększenia liczby  

meldunków na jej terenie po raz pierwszy zorganizowano loterię podatkową 

pt. „Piekoszów- tu się opłaca!”. (uchwała Nr XXX/281/2021 z dnia 25 lutego 2021r.). 

Loteria adresowana była do rodziców, prawnych opiekunów wychowanków i uczniów 

uczęszczających do szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę 

Piekoszów oraz niepublicznych przedszkoli, zlokalizowanych na terenie Gminy 

Piekoszów, którzy w okresie od 1stycznia do 30 kwietnia 2021 r. złożyli deklarację 

podatkową PIT za 2020 rok, wskazując jako miejsce zamieszkania Gminę Piekoszów. 

Zgłoszenia do loterii podatkowej można było dokonywać w terminie od 19 kwietnia do 

14 maja 2021 r. w 12 punktach obsługi loterii zlokalizowanych w szkołach i placówkach 

oświatowych Gminy Piekoszów, a także w niepublicznych przedszkolach na terenie 

naszej Gminy. Pula nagród w loterii podatkowej wyniosła 20.000 zł, a złożyły się na 

nią:  

1) Nagroda główna: voucher na rodzinny wyjazd wypoczynkowy o wartości 

jednostkowej 4.000 zł. 

2) NAGRODY I stopnia 2 vouchery turystyczne o wartości jednostkowej 

1.000zł. 

3) NAGRODY II stopnia 2 hulajnogi elektryczne Skymaster Moonster Ultra 

 o wartości jednostkowej 1.000 zł.  

4) NAGRODY III stopnia 2 laptopy Lenowo IdeaPad Slim o wartości 

jednostkowej 2.000 zł.  

5) NAGRODY IV stopnia  4 rowery miejskie Romet Belleco o wartości 

jednostkowej 1.750 zł. 

6) NAGRODA V stopnia 2 czytniki E-Booków Amazon Kindle 10  

o wartości jednostkowej 500 zł  
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W loterii podatkowej udział wzięło 348 mieszkańców Gminy Piekoszów. 

Losowanie nagród przeprowadzono 26 maja 2021 r., a uroczyste wręczenie nagród  

w pierwszej edycji loterii podatkowej pt. „Piekoszów - tu się opłaca!” odbyło się 

15 czerwca 2021 r.  

Dodać należy, że z obowiązkowych podatków zapłaconych przez mieszkańców 

za 2021 rok do Gminy Piekoszów wpłynęło blisko 14,5 miliona złotych. To prawie 

o dwa miliony więcej niż za rok 2020.  

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 2021 roku wypłacono 368 rolnikom kwotę 

152.278,47 zł tj.: 

- za I półrocze 2021 r. – 194  rolnikom kwotę 84.865,30 zł,  

- za II półrocze 2021 r. – 174  rolnikom kwotę 67.413,17 zł.  

• Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021) 

W okresie od 1 kwietnia 2021r. do 30 września 2021r. odbył się Narodowy Spis 

Powszechny Ludności  i Mieszkań, który przeprowadzony został na terenie całego kraju. 

Spis jest najważniejszym badaniem ze statystyki ludności - realizowany jest co 10 lat 

i obejmuje całą populację ludności oraz mieszkań. Udział w spisie był  obowiązkowy. 

W dniach od 1-16 lutego 2021r. trwał nabór na Rachmistrza Spisowego w Narodowym 

Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań. Do Urzędu Gminy wpłynęło 19 ofert 

kandydata na rachmistrza spisowego, jednak tylko 7 kandydatów, którzy uzyskali 

najwyższy wynik egzaminacyjny zostali wybrani na Rachmistrza. Spis ten był 

najnowocześniejszym spisem ze wszystkich przeprowadzonych dotąd w Polsce, został 

zrealizowany w całości z wykorzystaniem internetowej aplikacji do zbierania danych.  

Narodowy Spis Powszechny odbył się przy wykorzystaniu następujących kanałów 

zbierania danych: 
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➢ samospis internetowy (CAWI), 

➢ wywiad telefoniczny realizowany na infolinii spisowej (tzw. spis na żądanie); 

➢ wywiad telefoniczny realizowany przez rachmistrzów spisowych (CATI); 

➢ wywiad bezpośredni realizowany przez rachmistrzów spisowych (CAPI), który ze 

względu na sytuację pandemiczną panującą w kraju mógł być realizowany 

w terminie od 21 czerwca do 30 września 2021 r.; 

 

Według wstępnych wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności 

i Mieszkań 2021   populacja ludności Rzeczypospolitej Polskiej liczyła 38 179,8 tys. 

osób. Liczba ludności Polski była mniejsza o 0,9% w porównaniu z wynikami spisu 

2011 r. Powyższe dane szczegółowo obrazuje tabela. 

 

Tabela 2. Ludność według płci  (stan na dzień 31 marca) 

Wyszczególnienie 2011 2021 

w tys. w % w tys. w % 2011=100 

Ogółem  38511,8 100,0 38179,8 100,0 99,1 

Kobiety 19868,0 51,6 19680,2 51,5 99,1 

Mężczyźni 18643,9 48,4 18499,5 48,5 99,2 

 

Główny Urząd Statystyczny podaje, że na terenie Polski zlokalizowanych było 

15,2 mln mieszkań. Liczba mieszkań zwiększyła się o 12,6% w porównaniu ze spisem 

z 2011 r. Wyniki spisu będą udostępniane zgodnie z harmonogramem publicznie 

dostępnym dla odbiorców informacji. Wstępne dane z uwzględnieniem podziału dla 

województw będą udostępnianie sukcesywnie od kwietnia do lipca 2022 r. Dane na 

niższych poziomach podziału administracyjnego kraju, w tym dla gmin, będą 

udostępniane od września 2022 r.  

 

Wyniki spisu będą publikowane na Portalu Informacyjnym GUS  oraz 

w Banku Danych Lokalnych. Dla kartograficznej prezentacji danych w ujęciu 

przestrzennym zostanie wykorzystany zmodernizowany Portal Geostatystyczny. 

 

• Kolejne zadanie zlecone gminom w 2021 roku to CENTRALNA 

EWIDENCJA EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW.  

Do dnia 23.05.2022 r. do Urzędu Gminy w Piekoszowie wpłynęło 2400 

deklaracji dotyczących źródeł ciepła i źródeł spalania paliw. Obowiązek złożenia 

deklaracji wynika z nowelizacji ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu 

termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności, zgodnie 
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z którym właściciele i zarządzający budynkiem, który jest zasilany przez źródło ciepła 

lub spalania paliw do 1 MW, mają obowiązek złożenia odpowiedniej deklaracji. Jeżeli 

budynek posiada źródło ciepła zainstalowane przed 1 lipca 2021 r. deklarację należy 

złożyć w terminie 12 miesięcy, czyli do dnia 30 czerwca 2022 r.  Jeżeli źródło ciepła 

zostanie zainstalowane po 1 lipca 2021 r. deklarację należy złożyć w terminie 14 dni 

od momentu uruchomienia źródła ciepła.  

• PROGRAM  RZĄDOWY „CZYSTE POWIETRZE”  

W połowie 2021 roku utworzono w Urzędzie Gminy w  Piekoszowie działa Punkt 

Konsultacyjno - Informacyjny rządowego Programu Priorytetowego Czyste 

Powietrze. Punkt został utworzony na mocy zawartego porozumienia pomiędzy 

Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach 

a Gminą Piekoszów. Za pośrednictwem Urzędu Gminy Piekoszów mieszkańcy gminy 

Piekoszów złożyli 50 wniosków o dofinansowanie z Programu Czyste Powietrze oraz 

45 wniosków o płatność w ramach programu priorytetowego. Głównym zamierzeniem 

Programu „Czyste Powietrze” jest  wymiana starych pieców i kotłów na paliwo stałe 

na ekologiczne źródła ciepła, jak również na przeprowadzenie prac 

termomodernizacyjnych budynku, zamontowanie mikroinstalacji fotowoltaicznej, jak 

również stolarka okienna i drzwiowa. Złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach 

programu jest uwarunkowane posiadaniem zaświadczenia. Zaświadczenia wydawane są 

przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piekoszowie w celu potwierdzenia 

przeciętnego miesięcznego dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego 

osoby ubiegającej się o dofinansowanie. Procedurę wydawania zaświadczenia regulują 

znowelizowane przepisy Prawa ochrony środowiska a także poprzez odesłanie, przepisy 

ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. W 2021 roku wydano 

165 zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na 

jednego członka jej gospodarstwa domowego. Natomiast od 15 lutego 2021 roku pomoc 

w wypełnianiu wniosków świadczyli pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Piekoszowie i do momentu utworzenia Punktu w Urzędzie Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej do 31 lipca 2021 roku przekazał do WFOŚiGW  - 28 

wniosków o dofinansowanie oraz 4 wnioski o płatność.  

 

W dniu 31 grudnia 2021 r. ogłoszona została w Dzienniku Ustaw pod pozycją 2490 

nowa ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych, która 

obowiązuje od 1 stycznia 2022 roku i w sposób szczegółowy reguluje zagadnienia 

dotyczące funkcjonowania, finansowania zadań realizowanych przez jednostki 

ochotniczych straży pożarnych, które dotychczas uregulowane były w ustawie z dnia 

24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.  
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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 2021  roku w SZPOZ zadeklarowanych pacjentów było 

odpowiednio do: 

➢ lekarza POZ  - 10.245, 

➢ pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej – 10.190, 

➢ położnej – 4.075, 

➢ 1.625 uczniów szkół objętych opieką medyczną.          

            

Samorządowy Zakład POZ Piekoszów na dzień 31.12.2021 r. zatrudniał 26 osób 

na umowę o pracę, 2 osoby na podstawie umowy zlecenia i 9 osób na podstawie umowy 

cywilnoprawnej o świadczenie usług medycznych, czyli razem 37 osób. 

 

Od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. udzielono 39.352 porad lekarskich, 

w tym : 

➢ 214 wizyt domowych, 

➢ założono 24 karty DiLO (Karta Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego) 

➢ udzielono 386 porad pacjentom z COVID 

➢ zrealizowano 22.507 teleporad 
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Średnio na jeden dzień pracy realizowano ok. 156 porad. 

W 2021 roku w SZPOZ w ramach Narodowego Programu Szczepień wykonano 

7904 szczepienia przeciwko COVID-19. Personel SZPOZ współpracował również  

z Parafią Piekoszów, kołami gospodyń wiejskich i jednostkami OSP z gminy Piekoszów 

przy organizacji szczepień w terenie. 

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 2021 roku zaszczepionych zostało 229 osoby. 

Przychodnia współpracuje z Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach  

i realizuje skierowany do mieszkańców Gminy Piekoszów program wczesnego 

wykrywania nowotworów głowy i szyi. W ramach tego przedsięwzięcia pacjenci mają 

możliwość skorzystania z bezpłatnych badań i szybkiej diagnostyki. Dodatkowo,  

we współpracy z podmiotami leczniczymi nierzadko spoza województwa 

świętokrzyskiego, realizowane są dla pacjentów ośrodka kilka razy w roku akcje 

profilaktyczne pozwalające na wczesne wykrycie i leczenie wad wzroku, czy słuchu. 

W roku 2021 wykonano w SZPOZ we własnym zakresie prace remontowe  

i modernizacyjne mające na celu poprawę warunków dla pacjentów. Zakupione zostały 

nowe krzesła na poczekalnię. Wyremontowano i odświeżono gabinety lekarskie, 

toalety, klatkę schodową oraz hole na obu poziomach. Sukcesywnie wymieniane jest 

oświetlenie na bardziej energooszczędne, a zarazem efektywne i ekologiczne. 

Systematycznie i w miarę posiadanych środków finansowych wymieniane jest również 

przestarzałe i wyeksploatowane wyposażenie gabinetów lekarskich i zabiegowych oraz 

sprzęt medyczny. W 2021 roku zakupiono m. in. nowe leżanki dla chorych, przewijaki 

dla niemowląt, parawany w gabinetach lekarskich zapewniające komfort pacjentom, czy 

specjalistyczne wyposażenie w postaci toreb z  zestawami do udzielania 

natychmiastowej pomocy medycznej, ciśnieniomierzy, otoskopów, termometrów, stacji 

do dezynfekcji, czy oprzyrządowania aparatów EKG. 

Podobnie, jak w roku ubiegłym istotny wpływ na organizację funkcjonowania 

jednostki miały kolejne fale epidemii koronawirusa. Znaczne wzrosty liczby chorych 

powodowały konieczność szybkiego reagowania i dostosowywania organizacji pracy 

do otaczających realiów. Pomimo wszelkich trudności i rosnących kosztów 

funkcjonowania /wzrost cen energii, ogrzewania, leków, środków medycznych, sprzętu 

jednorazowego i wszystkich pozostałych, niezbędnych towarów i usług/ jednostka 

realizowała swoje zadania statutowe bez jakichkolwiek zakłóceń i kolejny rok z rzędu 

zanotowała korzystny wynik finansowy.  
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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 2021 r. 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 30 osób. 

            Postępowanie wspierająco – aktywizujące, jakie realizuje placówka obejmuje: 

trening umiejętności samoobsługi i zaradności życiowej, trening higieniczny, trening 

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

umiejętności spędzania wolnego czasu, trening funkcji poznawczych 

(spostrzegawczości, koordynacji wzrokowo-ruchowej, wyobraźni przestrzennej, 

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

do podjęcia pracy na chronionym lub wolnym rynku pracy.    

Ponadto postępowanie wspierająco-aktywizujące obejmuje także: 

• poradnictwo psychologiczne, także dla opiekunów użytkownika; 

• poradnictwo socjalne, także dla opiekunów użytkownika, z wykorzystaniem 

ofert wyspecjalizowanych instytucji; 

• psychoedukację ukierunkowaną na samodzielne korzystanie z różnych ofert 

publicznych, w tym z usług medycznych, zwłaszcza poradni zdrowia 

psychicznego i farmakoterapii. 

W ŚDS funkcjonowały w 2021 roku  następujące pracownie: pracownia rzemiosła 

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

pracownia komputerowa, pracownia humanistyczna, pracownia muzyczna, pracownia 

plastyczna ( w tym pracownia ceramiki i makramy), pracownia gospodarstwa 

domowego, pracownia aktywizacji ruchowej.  

W związku z sytuacją epidemiczną kraju w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się 

choroby zakaźnej SARS-CoV-2, po czasowym zamknięciu ŚDS,  od stycznia 2021r. 

stopniowo wrócono do zająć stacjonarnych. Początkowo z zajęć mogło  korzystać do 

5 osób równocześnie,  a od lutego  rotacyjnie z podziałem na dwie grupy liczące po 

15 osób. Opracowana została dokumentacja regulująca szczegółowe zasady korzystania  

i prowadzenia zajęć w ośrodku uwzględniająca rekomendacji 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 sierpniu 2021 r.po uzyskaniu odpowiedniej liczby osób zaszczepionych, 

przywrócono zajęcia równocześnie dla całej grupy. Aby zrekompensować uczestnikom 

trudny czas izolacji, zorganizowano następujące  warsztaty wyjazdowe:   trzydniowa 

wycieczka do Wisły , wycieczka do Zagrody Edukacyjnej w Ostoi Dworskiej 

w Leśnicy, warsztaty w  Muzeum Garncarstwa w Chałupkach, rajd ścieżką dydaktyczną 

w rezerwacie Moczydło oraz Chelosiowa Jama, warsztaty w Muzeum Narodowym 

w Kielcach.  W listopadzie 2021r. reprezentanci ŚDS zajęli I miejsce podczas VI Gali 

Piosenki Środowiskowych Domów Samopomocy w Sandomierzu. 
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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 2021 nie przeprowadzano żadnego konkursu na stanowisko dyrektora szkoły.  Na 

mocy wydanego przez MEiN rozporządzenia w sprawie szczegółowych rozwiązań  

w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty  

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z dnia 20 

marca 2020 r. przedłużono powierzenie stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej  

im. Adama Mickiewicza w Szczukowskich Górkach na rok szkolny  2021/2022 

dotychczasowej Pani Dyrektor Jolancie Kokoszy.  

Poniżej przedstawione zostały działania podejmowane przez szkoły oraz osiągnięcia 

dzieci i młodzieży do nich uczęszczających. 

W  Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Brynicy w roku 2021 działała 

„Akademia Małego Strażaka”, do której należało  52 uczniów chcących poszerzyć 

swoją wiedzę nt. zasad udzielania pierwszej pomocy oraz poznać bliżej pracę strażaka. 

Spotkania w ramach Akademii organizowane są dwa razy w tygodniu w ramach zajęć 

pozalekcyjnych.  Mali strażacy chętnie dzielą się zdobytą wiedzą i  dają pokazy 
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ratownictwa medycznego nie tylko  swoim szkolnym kolegom, ale także innym 

uczęszczającym do pozostałych placówek oświatowych Gminy Piekoszów.  

W 2021 roku na  szczególną uwagę zasługuje udział uczniów szkoły w konkursach 

na szczeblu gminnym i wojewódzkim. Uczennica szkoły, wykazując się dużą wiedzą,  

okazała się najlepsza w II Wojewódzkim Konkursie Wiedzy Historycznej, zdobywając 

tym samym pierwsze miejsce. Natomiast w XVIII Gminnym Konkursie 

Matematycznym „Matematyka inaczej” zorganizowanym w BCK w Piekoszowie  

pierwsze miejsce w konkurencji indywidualnej zajął uczeń klasy V, a w konkurencji 

grupowej grupa uczniów szkoły zajęła II miejsce. 

W ramach akcji #świętokrzyskieNIEhejtuje” przygotowano przez uczniów klas VI – 

VIII przedstawienie w dniu 28 października 2021 r., w którym uczestniczył Wojewoda 

Świętokrzyski Zbigniew Koniusz. 

W Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Łosieniu w 2021 roku pod 

honorowym patronatem Wójta Gminy Piekoszów – Zbigniewa Piątka, po raz trzeci 

zorganizowano Międzyszkolny Turniej Szachowy. Konkurs z roku na rok cieszy się 

coraz większym zainteresowaniem. W  roku ubiegłym wzięło w nim udział 50 

zawodników ze szkół z  terenu Gminy Piekoszów i Strawczyn. 

Dzięki dofinansowaniu z  ministerialnego programu  „Poznaj Polskę” w listopadzie 

2021 roku , uczniowie szkoły wzięli udział w wycieczce do Sandomierza. Natomiast  

w grudniu 2021 roku szkoła uczestniczyła w projekcie Centrum Mistrzostwa 

Informatycznego. W ramach realizacji wspomnianego projektu szkoła otrzymała pakiet 

materiałów edukacyjnych, a uczniowie uczestniczyli w dodatkowych, bezpłatnych 

zajęciach z informatyki. 

W roku 2021 szkoła otrzymała wsparcie w postaci środków w wysokości 28.000 zł 

na zakup pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia sal lekcyjnych w nowoczesny 

sprzęt w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz 

kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-

komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”.  

Uczniowie Szkoły Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego w Rykoszynie w  2021 roku 

brali udział w wielu konkursach, w tym również o zasięgu ogólnopolskim, wśród 

których wymienić należy: „XII Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży – Pomóż ocalić 

życie bezbronnemu”, plastyczny konkurs „Zdrowe, smaczne , kolorowe – kupuję 

produkty krajowe” oraz XXI Ogólnopolski Konkurs Literacko-Plastyczny Stefan 

Kardynał Wyszyński-Prymas Tysiąclecia naszym Patronem pod hasłem „Społeczna 

Krucjata Miłości”. 

Uczniowie szkoły wzięli także udział w projekcie edukacyjnym 

„EkoEksperymentarium” pod patronatem Ministra Klimatu i Środowiska, podczas 
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którego uczestniczyli w grach on-line. Celem projektu było kształtowanie wśród 70 

uczniów SP Rykoszyn postaw proekologicznych. 

W roku 2021 szkoła otrzymała z rezerwy subwencji oświatowej środki w wysokości 

80.000 zł, za które zakupiono pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy 

programowej z przedmiotów przyrodniczych. 

W Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Szczukowskich Górkach w 2021 

roku przeprowadzono liczne konkursy szkolne . Warto tu wymienić: „Konkurs piosenki 

o zdrowiu”, konkurs plastyczny „Czas Wielkanocy”, czy „Projekt okładki książki”.  

Z powodzeniem uczniowie brali także udział w gminnym konkursie - grywalizacji na 

najlepszą recenzję „Małego Księcia” zajmując kolejno II i III miejsce. 

Uczniowie chętnie uczestniczyli także w ogólnopolskich przedsięwzięciach 

zorganizowanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki takich jak „Szkoła pamięta” czy 

akcja „Szkoła do hymnu”, podczas której wspólnie zaśpiewali hymn państwowy. 

Natomiast w ramach działania zorganizowanego przez PCK „ Dziel się uśmiecham” 

brali udział w szeregu działań związanych z propagowaniem dbałości o higienę jamy 

ustnej. 

Dzięki rządowemu dofinansowaniu w wysokości  5.000 zł w ramach programu 

„Poznaj Polskę” uczniowie klas V-VIII uczestniczyli  w wycieczce do Krakowa, 

podczas której  mieli okazję odkrywać tajemnice dawnej stolicy Polski oraz podziwiać 

zabytki architektury.  

Przy Szkole Podstawowej im. Bohaterów Powstania Styczniowego w Zajączkowie 

działa 27 Kielecka Drużyna Harcerska, która w 2021 roku zrzeszała 15 druhów.  

Harcerze brali  czynny udział w organizowanych grach terenowych,  poza tym byli 

inicjatorami zabawy andrzejkowej, spotkania wigilijnego ze światełkiem betlejemskim. 

Harcerze uczestniczyli także  w szkolnych i gminnych uroczystościach patriotycznych. 

W roku szkolnym 2020/2021 w Szkole Podstawowej w Zajączkowie realizowana 

była innowacja pedagogiczna „Let’s get together”, podczas której 40 uczniów 

opracowywało  plany szkolnych działań proekologicznych. Innowacja realizowana była  

we współpracy ze szkołami partnerskimi z Polski i Turcji w ramach międzynarodowego 

projektu e-Twinning za pośrednictwem technologii TIK.  

W roku ubiegłym Szkoła Podstawowa w Zajączkowie, przy współpracy z BCK  

w Piekoszowie zorganizowała grę terenową mającą na celu przybliżyć historię Polski. 

W wydarzeniu łącznie wzięło udział 40 przedstawicieli wszystkich szkół i placówek 

oświatowych Gminy Piekoszów. Historyczna gra terenowa wpisała się na stałe  

w kalendarz szkolnych wydarzeń, na pamiątkę nadania placówce sztandaru oraz imienia 

Bohaterów Powstania Styczniowego.  
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W 2021 roku uczniowie szkoły chętnie udzielali się również w Wolontariacie. 

Zorganizowali liczne akcje charytatywne przeprowadzając okolicznościowe zbiórki 

żywności dla zwierząt przebywających w schronisku, zbiórkę dla bezdomnych  

i potrzebujących.  

Uczniowie Zespołu Placówek Oświatowych w Jaworzni  w roku 2021 aktywnie 

brali udział w różnorodnych programach i wydarzeniach. Wymienić tu można np. 

edukacyjne warsztaty naukowe: „Fizyka dla smyka”, czyli Pan Pytalski, podczas 

których uczniowie poprzez zabawę zgłębiali wiedzą z zakresu fizyki. Ważnym 

wydarzeniem był też udział uczennic placówki w „Dziecięcej Estradzie Folkloru” 

zorganizowanej  

w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach. Uczennice wystąpiły w kategorii soliści 

 i zespoły śpiewacze. Uczniowie szkoły chętnie brali także udział w konkursach 

gminnych i powiatowych. W III Międzypokoleniowym Konkursie Matematycznym 

zorganizowanym przez BCK uczniowie klasy VIII zajęli I miejsce, podobnie jak  

w Powiatowym XXII Festiwalu Teatralnym pod hasłem: „Tradycje i zwyczaje 

wielkanocne”. 

W ramach rządowego przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” oraz otrzymanego 

dofinansowania  w wysokości 5.000 zł uczniowie klas I-III wzięli udział  

w wycieczce do Sandomierza.  

W Zespole Placówek Oświatowych w Piekoszowie zrealizowano innowację 

pedagogiczną: nauczanie dwujęzyczne w klasach VII z rozszerzoną nauką języka 

niemieckiego. Od 2018 r. 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 roku 2021 uczniowie szkoły w Piekoszowie wzięli udział w wielu formach 

konkursów na poziomie gminnym, powiatowym i wojewódzkim.  

Uczniowie szkoły z dużym powodzeniem brali udział w konkursach literackich  

(dwóch laureatów w Wojewódzkim i Ogólnopolskim Przeglądzie Dziecięcej 

 i Młodzieżowej Twórczości Literackiej LIPA’ 2021), językowych (wyróżnienie  

w Ogólnopolskim Konkursie Leselust- czytania i pisania w języku niemieckim 

organizowanym przez Instytut Goethe-Krakau) czy artystycznych (wyróżnienia  

w Konkursie „Piękno Polskiej Przyrody”). 

 Z sukcesami uczestniczyli także we współzawodnictwie sportowym. W finale 

Wojewódzkiej Siatkówki Plażowej Dziewcząt w Połańcu uczennica ZPO Piekoszów 

zajęła pierwsze miejsce, w finale na szczeblu wojewódzkim Mini Piłki Nożnej dla 

Dziewcząt  - uczennice z Piekoszowa uplasowały się na drugim miejscu, w finale 

wojewódzkich Indywidualnych Biegach Przełajowych dla Dziewcząt  - szkoła zdobyła 

4 miejsce. Warto tu także wspomnieć, o reprezentowaniu przez uczniów ZPO 
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Piekoszów województwa świętokrzyskiego w Narodowym Turnieju Badmintona  

w Warszawie, gdzie uczniowie dotarli do 1/16  finału turnieju. Był  to duży sukces 

uczniów szkoły. 

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

dzieci szkolnych i przedszkolnych z terenu gminy.  

W Zespole Oświatowych Placówek Integracyjnych w Micigoździe w roku 2021 

spośród wielu akcji konkursowych największym powodzeniem cieszył się  II gminny 

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

W konkursie wzięło udział 23 uczestników z klas IV - VIII z placówek oświatowych 

Gminy Piekoszów. Konkurs miał na celu umożliwienie prezentacji uzdolnionych dzieci 

jak również uaktywnienie ich do rozwijania swoich uzdolnień artystycznych. 

Uczniowie ZOPI Micigózd w 2021 roku chętnie brali udział w licznych  konkursach. 

Uczennica szkoły została laureatką XXV Konkursu Biblijnego Diecezji Kieleckiej 

zajmując V miejsce. Natomiast w  Wojewódzkim Konkursie Matematycznym 

„Problemata” uczeń klasy VIII został laureatem. Ponadto uczniowie brali udział  

w VII Ogólnopolskim Konkursie  Ekologicznym „Mistrz Recyklingu”, którego 

celem było kształtowanie prawidłowych postaw proekologicznych.  

Ważnym wydarzeniem w życiu szkoły była z pewnością również akcja charytatywna 

na rzecz ucznia Piotra. W ramach zaplanowanych działań zorganizowano zbiórkę 

nakrętek, makulatury i środków pieniężnych.  

Dzięki dofinansowaniu Ministra Edukacji i Nauki w wysokości 5.000 zł 

w ramach Programu „Poznaj Polskę” 38 uczniów klas I-III zwiedziło Muzeum Wsi 

Kieleckiej w Tokarni, Święty Krzyż, a także Muzeum Przyrodnicze ŚPN, a uczniowie 

klas  IV-VIII wzięli udział w wycieczce do Warszawy. 

Na terenie gminy funkcjonują również placówki oświatowe prowadzone przez inne 

podmioty niż Gmina Piekoszów i są nimi: 

• Niepubliczne Przedszkole Fundacji Rozwój dla Przyszłości z Brynicy – 200 

wychowanków, 12 oddziałów przedszkolnych, 

• Niepubliczne Naukowe Przedszkole Integracyjne Mini College 

w Piekoszowie – 76 wychowanków, 5 oddziałów przedszkolnych. 

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 2021 roku wg. Systemu Informacji Oświatowej w poszczególnych szkołach 

prowadzonych przez Gminę Piekoszów . 

Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Brynicy 

2021 Liczba 

uczniów 

Liczba 

oddziałów 
Liczba nauczycieli – 18 

Ogółem etaty z czego: 

Stażysta Kontraktowy Mianowany Dyplomowany 

216 12 16,05 0 4 1 11,05 

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Łosieniu 

 

 

2021 

Liczba 

uczniów 

Liczba 

oddziałów 
Liczba nauczycieli – 20 

Ogółem etaty z czego: 

Stażysta Kontraktowy Mianowany Dyplomowany 

107 9 17,22 0 0 3 14,22 

Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego w Rykoszynie 

2021 Liczba 

uczniów 
Liczba 

oddziałów 
Liczba nauczycieli – 20 

Ogółem etaty z czego: 

Stażysta Kontraktowy Mianowany Dyplomowany 

178 10 17,64 0 2,42 4 11,22 

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Szczukowskich Górkach 

2021 Liczba 

uczniów 
Liczba 

oddziałów 
Liczba nauczycieli – 15 

Ogółem etaty z czego: 

Stażysta Kontraktowy Mianowany Dyplomowany 

87 7 13,33 0 1 4,44 7,89 

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Powstania Styczniowego w Zajączkowie 

2021 Liczba 

uczniów 
Liczba 

oddziałów 
Liczba nauczycieli –23 

Ogółem etaty z czego: 

Stażysta Kontraktowy Mianowany Dyplomowany 

179 11 20,84 0 0,95 3 16,89 

Zespół Placówek Oświatowych w Jaworzni 

2021 Liczba 

uczniów 
Liczba 

oddziałów 
Liczba nauczycieli – 27 

Ogółem etaty z czego: 

Stażysta Kontraktowy Mianowany Dyplomowany 
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251 13 24,29 1,27 2,6 0 20,42 

Zespół Oświatowych Placówek Integracyjnych w Micigoździe 

2021 Liczba 

uczniów 

Liczba 

oddziałów 
Liczba nauczycieli – 43 

Ogółem etaty z czego: 

Stażysta Kontraktowy Mianowany Dyplomowany 

159 12 40,44 0,66 5,5 12,22 12,60 

Zespół Placówek Oświatowych w Piekoszowie 

2021 Liczba 

uczniów 

Liczba 

oddziałów 
Liczba nauczycieli – 69 

Ogółem etaty z czego: 

Stażysta Kontraktowy Mianowany Dyplomowany 

644 30 66,99 2,7 6 1,3 56,99 

 

Źródło: dane Referatu Edukacji i Obsługi Placówek Oświatowych UG w Piekoszowie. 

 

Edukacja gminna w czasie epidemii wirusa SARS-CoV-2 

 

  Szkoły i placówki oświatowe Gminy Piekoszów od początku roku 

kalendarzowego 2021 nadal działały w reżimie sanitarnym w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Jednak ze względu na  rosnącą ilość 

zakażeń na mocy rozporządzenia MEiN z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  od 29 marca do 11 kwietnia 2021 r. 

ograniczone zostało stacjonarne funkcjonowanie przedszkoli, oddziałów 

przedszkolnych oraz szkół podstawowych. Od tego czasu zajęcie dydaktyczne  

w szkołach i placówkach Gminy Piekoszów prowadzone były z wykorzystaniem metod 

i technik kształcenia na odległość. W tym celu wykorzystywano głównie takie narzędzia 

komunikacji jak: dziennik elektroniczny, platformę e- podręczniki, zoom meeting, 

google classroom czy Microsoft Teams. W tym czasie placówki oświatowe obowiązane 

były zapewnić opiekę świetlicową wychowankom przedszkoli i uczniom klas I-III, 

których rodzice zatrudnieni są w podmiotach wykonujących działalność leczniczą lub  

realizują inne  zadania publiczne w związku z przeciwdziałaniem COVID-19. Ponadto 

dyrektor szkoły miał obowiązek organizowania nauczania zdalnego lub stacjonarnego 

na terenie szkoły dla uczniów  z niepełnosprawnością, a także indywidualnych bądź 

grupowych konsultacji dla ósmoklasistów.  

Sytuacja epidemiczna kraju zaczęła się poprawiać na początku II kwartału 2021r. 

Na mocy rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021r.  
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w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty  

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od 4 maja do 

szkół powrócili uczniowie klas I-III. Od 17 maja uczniowie klas IV-VIII przeszli na 

naukę w tzw. systemie hybrydowym (łączącym naukę zdalną i stacjonarną). Ostatecznie 

od 31 maja wszyscy uczniowie szkół i placówek oświatowych uczyli się już 

stacjonarnie.  

W terminie od 25 do 27 maja 2021 r. w szkołach podstawowych Gminy 

Piekoszów w oparciu o wytycznie CKE i MEiN zatwierdzone przez Główny Inspektorat 

Sanitarny przeprowadzono egzamin ósmoklasisty. Zapisano w nich, że na egzamin 

może przyjść osoba bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID – 

19. Zasada ta obowiązywała zarówno uczniów, jak i nauczycieli, egzaminatorów oraz 

innych osób zaangażowanych w przeprowadzenie egzaminu. Należało także 

obowiązkowo zakryć usta i nos maseczką ochronną oraz zdezynfekować ręce przed 

wejściem do sali egzaminacyjnej. Uczniom zdającym egzamin wzorem ubiegłego roku 

zawężono zakres wymagań egzaminacyjnych. 

 Rok szkolny 2021/2022 rozpoczął się nauką stacjonarną w określonym przez 

MEiN, MZ i GIS reżimie sanitarnym. Rekomendowano przede wszystkim: szczepienia 

dla pracowników szkół i uczniów w określonych grupach wiekowych, dezynfekcję, 

dystans, zachowanie higieny, noszenie maseczek i wietrzenie pomieszczeń.  

 W I półroczu roku szkolnego 2021/2022 w szkołach i placówkach Gminy 

Piekoszów zaczęto realizować tzw. zajęcia wspomagające, które miały pomóc uczniom 

w powrocie do szkół po pandemii. Gmina Piekoszów na ten cel pozyskała z rezerwy 

subwencji oświatowej środki w wysokości 50 000,00 zł. Zajęcia wspomagające 

realizowane były w klasach IV – VIII w ilości 15 godzin na jeden oddział klasowy.  

W piekoszowskich szkołach godziny te przeznaczono przede wszystkim na wyrównanie 

poziomu wiedzy z matematyki, języka polskiego i angielskiego.  

 Pierwsze przypadki zakażeń COVID-19 wśród uczniów pojawiły się w  szkołach 

w listopadzie. Jeden z oddziałów w Szkole Podstawowej w Piekoszowie na podstawie 

pozytywnej opinii sanepidu i za zgodą organu prowadzącego od 19 listopada przebywał 

na kwarantannie i realizował program z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość. Przypadków zakażeń wśród uczniów, nauczycieli jak i pracowników 

administracyjnych w piekoszowskich szkołach i placówkach oświatowych 

systematycznie przybywało. W związku z wysoką liczbą zakażeń koronawirusem 

i pojawieniem się nowego wariantu – Omikron – na mocy rozporządzenia Ministra 

Nauki i Edukacji z 13 grudnia w dniach od 20 grudnia 2021 r. do  9 stycznia 2022 r. 

uczniowie znów rozpoczęli realizację programu nauczania za pomocą metod i technik 

kształcenia na odległość.  
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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. 

Pozyskane zostały środki 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 głównym celem było zwiększenie szans na powrót do pracy po 

przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka, a rodziców bez pracy do 

podjęcia pracy lub jej aktywnego poszukiwania. Projekt uzyskał akceptację w 2020 r. 

na kwotę 950.371,94 zł przy całkowitej wartości zadania 1.150.624,73zł. Okres 

realizacji projektu: 01.01.2020 – 31.12.2021. Celem głównym projektu było 

zwiększenie aktywności zawodowej osób fizycznych, sprawujących opiekę nad dziećmi 

do lat 3 z terenu gminy Piekoszów, wchodzących lub powracających na rynek 
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pracy po przerwie związanej z urodzeniem lub wychowywaniem dziecka. W wyniku 

realizacji projektu utworzono 26 nowych miejsc opieki nad dziećmi. Projekt obejmował  

wsparcie dla  rodziców poprzez sfinansowanie kosztów usług bieżącej opieki nad 

dziećmi przez pokrycie opłat za pobyt dziecka w Żłobku Gminnym  w Piekoszowie w 

okresie od lutego  2020 do grudnia 2021. W okresie od stycznia  2020 roku do grudnia 

2021 roku wsparciem projektowym zostało objętych 50 rodziców/opiekunów dzieci 

korzystających z opieki żłobkowej. Osoby te powróciły do pracy, podjęły zatrudnienie 

po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka lub zaczęły aktywnie 

poszukiwać pracy. W ramach tego wniosku powstał też nowy plac zabaw dla dzieci 

uczęszczających do żłobka.  

W ramach rządowego programu „Maluch+ 2020” gmina otrzymała dofinansowanie 

w kwocie 108.060zł.  na pokrycie częściowych kosztów bieżącego funkcjonowania 

żłobka.  

W drugim projekcie z Urzędu Marszałkowskiego ,,Równe szanse dla wszystkich”, 

którego celem było 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 gmina otrzymała  dofinansowanie w wysokości 110.475,50 zł, przy całkowitej 

wartości zadania 134.377,50 zł, na zwolnienie z opłat za pobyt dziecka w żłobku na rok 

szkolny 2020/2021. Projekt obejmował wsparcie dla 38 rodziców poprzez 

sfinansowanie kosztów usług bieżącej opieki nad dziećmi przez pokrycie opłat za pobyt 

dziecka w Żłobku Gminnym w Piekoszowie w okresie od września 2020 do lipca 2021 

roku. W tym czasie wsparciem projektowym zostało objętych 42 rodziców/opiekunów 

dzieci korzystających z opieki żłobkowej.  

W   ramach złożonego wniosku  do Wojewody Świętokrzyskiego o dofinansowanie  

z programu „Maluch+ 2021” na pokrycie częściowych kosztów bieżącego 

funkcjonowania żłobka otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 130.560 zł. 

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

dziecka w żłobku. Opłata stała to kwota 200 zł miesięcznie.  

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 
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COVID- 9, 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+”. Procedury bezpieczeństwa w związku z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, były przestrzegane. 

Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Żłobka Gminnego w Piekoszowie nr 3/2021 zostało 

wprowadzone czasowe ograniczenie funkcjonowania placówki na okres od 27.03 do 

11.04 oraz Zarządzeniem Dyrektora Żłobka Gminnego w Piekoszowie nr 5/2021 zostało 

wprowadzone czasowe ograniczenie funkcjonowania placówki na okres od 12.04 do 

18.04 2021 roku. W czasie przerwy wakacyjnej zostały wyremontowane gabinet 

dyrektora żłobka i sekretariat. Pomieszczenia te uzyskały nowy wizerunek.  

W ramach ustawy z dnia 17 listopada 2021 roku o rodzinnym kapitale opiekuńczym 

została wprowadzona możliwość dofinansowania opłaty za pobyt dziecka w żłobku. 

Placówka realizuje zadania wynikające z w/w ustawy. 
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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. W 2021 roku powyższe 

budynki funkcjonowały na tych samych zasadach co w latach ubiegłych. 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), joga, aerobik, akrobatyka, zumba, zajęcia ceramiczne, plastyczne, 

tkackie, kreatywne „Chochliczek”.  

Czytelnictwo w bibliotece głównej w porównaniu z rokiem 2020 wzrosło. 

Zwiększyła się liczba wypożyczeń i odwiedzin placówki. Natomiast w filiach 

bibliotecznych zarówno wypożyczenia jak i odwiedziny miały tendencję spadkową. 

W 2021 roku pomimo ograniczeń związanych z epidemią koronawirusa 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 tj. Święta Konstytucji 3 Maja oraz Święto Odzyskania 

Niepodległości. Wydarzenia te były zorganizowane zgodnie z obostrzeniami 

nakładanymi na instytucje kultury w danym czasie.  

Ze względu na obostrzenia epidemiczne nie odbyła się w 2021 roku największa 

impreza plenerowa MegaMoc Piekoszowa. Natomiast Dożynki Gminy Piekoszów miały 

inny charakter niż dotychczas. Podczas polowej mszy Świętej   

w Sanktuarium Piekoszowskim poświęcono plony i wieńce dożynkowe. Część 

rozrywkowa tego wydarzenia ze względu na obostrzenia epidemiczne nie odbyła się. 

Epidemia znacznie ograniczyła 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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• GODKI 2021, Przegląd Gwary Ludowej zorganizowany po raz pierwszy przez 

Bibliotekę Centrum Kultury w Piekoszowie. Beneficjenci konkursu nagrywali 

swoje wystąpienia i dostarczali do instytucji drogą mailową;  

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

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

Popularnej, Miniatury Sceniczne – w sumie 3 przeglądy;  

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

uczniów. W 2021 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, II Wojewódzki Konkurs Wiedzy Historycznej dla klas VII-

VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu 

województwa świętokrzyskiego, III Międzypokoleniowy Konkurs Wiedzy 

Matematycznej, konkursy plastyczne „Malowane poezją” i „Czas 

Wielkanocy” oraz  nowy konkurs „Najpiękniejszy Wianek Świętojański”, dla    

dzieci i młodzieży oraz Kół Gospodyń Wiejskich, Zespołów Ludowych  

i Stowarzyszeń z terenu gminy Piekoszów –  w sumie  10 konkursów; 

• ferie zimowe i akcja wakacyjna, w 2021 roku ferie zimowe jeszcze  

w pandemicznej rzeczywistości odbyły się wyłącznie stacjonarnie, bez 

wyjazdów na wycieczki. Natomiast wakacje zrealizowaliśmy zgodnie  

z początkowym planem działania;   

• wycieczki dla dorosłych, w 2021 roku odbyła się wycieczka do Kalwarii 

Zebrzydowskiej i Lanckorony oraz Katowic i Będzina, zakończona oglądaniem 

spektaklu „Kto nie ma nie płaci” w Teatrze Korez w Katowicach. Pozostałe 

zaplanowane wycieczki zostały odwołane; 

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

i kulturę własnego regionu – w 2021 roku odbyła się jedna Powiatowa 

Historyczna Gra Terenowa „Ocalić od zapomnienia”; 

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

Zrealizowane głównie były ze środków zewnętrznych. W 2021 roku odbyły się 

spotkania m.in.: z Katarzyną Grocholą (spotkanie autorskie), Teatrem Animacji 

Piaskowej spektakl „Królowa śniegu”, koncert muzyki filmowej w wykonaniu 

Joanny Aleksandrowicz, koncert poezji śpiewanej Tomasza Lewandowskiego  – 

w sumie 4 spotkania i koncerty. 

Ważnym elementem pracy instytucji była realizacja projektów przy 

współfinansowaniu środków zewnętrznych. W 2021 roku instytucja otrzymała 

dofinansowanie na kilka działań: 

• „Jedna książka…jedno miejsce” – projekt dofinansowany został ze środków 

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Promocja 

czytelnictwa” – w kwocie 20.020 zł. 
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W ramach projektu „Jedna książka…jedno miejsce” przewidzianych było wiele 

inicjatyw dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych uczestników, między innymi: 

✓ wybór i głosowanie na książkę do kampanii czytelniczej; 

✓ wspólne czytanie książki; 

✓ sesję fotograficzną z książką; 

✓ piknik czytelniczy; 

✓ blog książkowy;  

✓ konkurs na recenzję książki;  

✓ gminne dyktando z treści książki;  

✓ konkurs wiedzy z książki;  

✓ spotkanie autorskie. 

Celem projektu była promocja czytelnictwa, czytania książek i zachęcenie 

mieszkańców do korzystania z biblioteki i jej oferty działań. 

 

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

finansowych programu wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 - 

w kwocie 10.000 zł. 

 

Projekt polegał na zorganizowaniu Wojewódzkiego Konkursu Historycznego oraz 

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

podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych (liceów, techników)  

z województwa świętokrzyskiego. Konkurs odbył się w listopadzie w Bibliotece 

Centrum Kultury w Piekoszowie. Powiatowa Gra Terenowa skierowana była do drużyn 

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

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

Dzięki realizacji konkursu historycznego młodzież  poznała bliżej historię Polski po 

II wojnie światowej. Natomiast dzięki realizacji gry terenowej młodzież zapoznała się 

z wydarzeniami z przeszłości w inny sposób niż ma to miejsce podczas zajęć szkolnych. 

Zadaniem uczestników 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. 

 

•  „Przestrzeń dla młodych – III edycja” – projekt dofinansowany ze środków 

Województwa Świętokrzyskiego w ramach programu „Świętokrzyskie dla 

młodych” - w kwocie 5.000 zł. 

 

Projekt „Przestrzeń dla młodych” polegał na organizacji III 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.  
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Projekty jakie uzyskały grant w 2021 roku polegały między innymi na: 

✓ zorganizowaniu zabaw harcerskich i zakupie sprzętu do gier i zabaw w celu 

zachęcenia innych do wstąpienia w szeregi harcerzy; 

✓ zorganizowaniu wycieczki do Krakowa; 

✓ zakupie strojów ludowych, instrumentów dla ludowego zespołu dziecięcego  

z Rykoszyna; 

✓ zakupie przenośnego sprzętu do gry w kosza, który posłuży podczas organizacji 

zawodów;  

✓ zakupie trampolin i wyposażenia do placu zabaw w sołectwie Skałka; 

✓ zakupie instrumentów do zabaw animacyjno – integracyjnych, tzw. BUM BUM 

Rurki, które posłużą podczas organizacji zajęć świetlicowych, artystycznych. 

 

Poprzez realizację tego typu przedsięwzięć pobudzamy młode osoby do 

aktywniejszego uczestnictwa w życiu społeczno – kulturalnym naszej gminy.  

 

• Publikacja prac laureatów „Magiczne Pióro” – projekt dofinansowany ze 

środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w ramach 

programu „Z zakresu kultury”, w kwocie 2.500 zł. 

 

Projekt polegał na opracowaniu, zredagowaniu i wydaniu w formie publikacji 

książkowej prac laureatów konkursu „Magiczne Pióro”. Konkurs literacki 

organizowany od kilkunastu lat  skierowany do dzieci i młodzieży z klas I – VIII. 

Uczestnicy przygotowywali własnoręcznie napisane, nigdzie niepublikowane prace, 

prozą lub wierszem. Najlepsze z nich wysyłane były na ogólnopolski konkurs literacki, 

na którym odnosiły niejednokrotnie sukces.  

 

• „Moda na EtnoFit” – projekt dofinansowany z Narodowego Instytutu Wolności 

Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach programu 

NOWEFIO, w kwocie 299.700 zł. 

 

Projekt "Moda na EtnoFit" polegał na promowaniu staropolskiej kuchni regionalnej 

i łączeniu tego, co tradycyjne ze zdrowym odżywianiem. Realizowany od sierpnia 2021 

roku do grudnia 2023 roku. Projekt ogólnopolski, innowacyjny, dotąd nie organizowany 

w takiej formie i w takiej skali. Skierowany do Kół Gospodyń Wiejskich, Klubów 

Seniora, Uniwersytetów Trzeciego Wieku i Uniwersytetów Ludowych z szesnastu 

województw w całej Polsce. W ramach projektu w 2021 roku zostały zrealizowane 

i przeprowadzone: warsztaty kulinarne z profesjonalnymi kucharzami, dietetykami, 

antropologami kultury w poszczególnych województwach. 

 

• „Modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Szczukowicach” – zadanie 

dofinansowane zostało z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 
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- 2020 Województwa Świętokrzyskiego, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie 

na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność”, w kwocie 95.445 zł. 

 

W ramach zadania świetlica wiejska w Szczukowicach przeszła gruntowny remont. 

Przebudowane i odnowione zostały pomieszczenia: łazienka, kuchnia, sala spotkań, sala 

komputerowa. Dzięki remontowi pomieszczenia zyskały nowy wygląd, dostosowane 

zostały do nowoczesnych standardów. 

 

• „Zakup sprzętu i wyposażenia do Kina BCK Piekoszów” – projekt 

dofinansowany został przez Polski Instytut Sztuki Filmowej z programu Rozwój 

kin 2021 - Modernizacja kin, w kwocie 190.000 zł netto. 

 

Projekt obejmował zakup wyposażenia (foteli) do sali kinowej Centrum Kultury w 

Piekoszowie, oraz zakupiono profesjonalnych urządzeń do projekcji filmowej:  

✓ ekranu projekcyjnego zwijanego elektrycznie; 

✓ wózków jezdnych pod głośniki zaekranowe i głośnik subniskotonowy; 

✓ sprzętu nagłaśniającego kinowego. 

 

• „Zakup sprzętu do projekcji do Kina BCK Piekoszów” – projekt dofinansowany 

został przez Polski Instytut Sztuki Filmowej z programu Rozwój kin 2021 - 

Cyfryzacja kin, w kwocie 96.480,40 zł netto. 

Projekt obejmował zakup profesjonalnego sprzętu do projekcji kinowej:  

✓ kinowy projektor cyfrowy;  

✓ serwer kina cyfrowego; 

✓ obiektyw projekcyjny; 

✓ komputer do obsługi; 

✓ lampa; 

✓ stolik pod zestaw cyfrowy.  

 

• „Zakup sprzętu i wyposażenia do sali kinowo – teatralnej Centrum Kultury  

w Piekoszowie” – projekt dofinansowany został z programu „Inwestycje  

w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania „Podstawowe usługi 

i odnowa wsi na obszarach wiejskich” PROW na lata 2014-2020, w kwocie 243. 

796 zł. 

 

W ramach projektu budynek zostanie doposażony w niezbędne urządzenia, m.in. 

sprzęt nagłaśniający estradowy, oświetlenie sceniczne, kotary sceniczne, wyposażenie 

garderoby, które pozwolą na prowadzenie działalności kinowo – teatralnej. 
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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 2021 roku Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o.o. nie budował 

sieci wodociągowej, natomiast przejął od prywatnych inwestorów 1477 mb sieci 

wodociągowej. 

 

Spółka świadczyła również usługi w zakresie przyłączania do sieci wodociągowej 

i kanalizacyjnej. W roku 2021 przyłączono do sieci wodociągowej 74 obiektów (z tego: 

72 budynków mieszkalnych i 2 budynków związanych z wykonywaniem działalności 

gospodarczej), a do sieci kanalizacji sanitarnej 30 obiektów (z tego: 28 budynków 

mieszkalnych i 2 budynki związane z wykonywaniem działalności gospodarczej).   
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Tabela 3. Zestawienie ilości przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych  

 

Ogólna liczba 2018 2019 2020 2021 

przyłączy 

wodociągowych 
4534 4 608 4699 4773 

przyłączy 

kanalizacyjnych 
2065 2094 2133 2163 

Ogólna liczba 

przyłączonych  budynków 

do sieci wodociągowej  

88 74 91 74 

z tego:     

Budynki mieszkalne 83 72 85 72 

Budynki związane z 

działalnością gospodarczą 
5 2 6 2 

Ogólna liczba 

przyłączonych  budynków 

do sieci kanalizacyjnej 

39 29 39 30 

z tego:     

Budynki mieszkalne 36 26 36 28 

Budynki związane z 

działalnością gospodarczą 
3 3 3 2 

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 2021 roku: 

• wydano warunki techniczne – 106; 

• zainstalowano podliczniki – 53;  

• dokonano aktualizacji warunków technicznych – 5; 

• wydano informacje dotyczące możliwości lub braku możliwości włączenia się 

do sieci – 269; 

• uzgodniono dokumentacje techniczne – 58. 

W 2021 odnotowano podwyższony poziom bakterii grupy coli w badaniach próbek 

wody pobranych w dniu 06.10.2021 r. z hydroforni na ujęciu Szczukowskie Górki. 

Podjęto działania naprawcze w postaci prowadzenia dezynfekcji przez okres 2 dni. 

Wyniki badań wykonanych w dniach: 11.10.2021r. przez WSSE Kielce potwierdziły 

zdatność wody do spożycia (woda spełnia wymagania mikrobiologiczne). 
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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. 

 

W 2021 roku przedsiębiorstwo realizowało projekt pn. „Rozbudowa systemu 

wodociągowego na terenie Gminy Piekoszów” , w ramach poddziałania „Wsparcie 

inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów 

małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” 

w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020. Umowa została 

podpisana 29 października 2021 roku, z przedsiębiorcą wyłonionym w drodze 

przetargu, wartość umowy to 630 000 zł brutto. Termin wykonania wyznaczono na 

30 czerwca 2022 roku.  

 

 

Zadanie obejmuje następujące etapy: 

➢ Etap I – Opracowanie projektu robót geologicznych; 

➢ Etap II – Uzyskanie od stosownych organów państwowych pozwolenia na 

wykonanie odwiertów; 

➢ Etap III – Wykonanie odwiertów; 

➢ Etap IV – Badania wody ustalające zakres projektu technologicznego 

(w zależności od wyników analizy): 
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• wariant 1: konieczność zaprojektowania stacji uzdatniania wody; 

• wariant 2: brak konieczności zaprojektowania stacji uzdatniania wody; 

 

➢ Etap V – Wykonanie projektu nowego ujęcia wody wraz z obiektami 

budowlanymi i technologicznymi oraz projektu nowej sieci wodociągowej; 

➢ Etap VI – Opracowanie operatu wodnoprawnego i uzyskanie wszystkich 

niezbędnych decyzji i pozwoleń. 

 

W grudniu 2021 roku ogłoszony został przetarg na budowę sieci wodociągowej 

w miejscowości Gałęzice. Przetarg rozstrzygnięto w styczniu 2022 roku. Zakończenie 

realizacji inwestycji zaplanowano na  koniec listopada 2022 roku. Długość budowanej 

sieci to ponad 2,5 km. 

W 2021 roku z uwagi na zmianę przepisów prawnych Rada Gminy Piekoszów 

dokonała zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie 

Gminy Piekoszów  podejmując uchwałą Nr XXXVIII/351/2021 z dnia 25 listopada 

2021 roku.  Projekt zmiany Regulaminu Rada Gminy Piekoszów przyjęła uchwałą 

Nr XXXVI/328/2021 z dnia 30 września 2021 r. i skierowała do zaopiniowania  

Dyrektorowi Regionalnemu Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, który 

postanowieniem z dnia 12 listopada 2021 r. znak: KR.RZT.71.184.2021 zaopiniował 

pozytywnie projekt zmian ww. Regulaminu. Wprowadzone zmiany w Regulaminie 

dotyczą  m.in. terminów wydawania warunków technicznych przyłączenia do sieci wod-

kan, zmieniono termin zgłaszania odbioru technicznego przyłączy, sposób 

postępowania gdy warunki techniczne ulegają wygaśnięciu, a także wskazano jak 

wygląda procedura odpowiedzi ze strony Przedsiębiorstwa w przypadku braku 

możliwości przyłączenia do sieci wod-kan. Po zmianie Regulaminu wydano: 

➢ 12 warunków technicznych przyłączenia do sieci wod-kan,  

➢ uzgodniono 8 dokumentacji projektowych przyłączy, 

➢ opracowano 6 dokumentacji projektowych przyłączy. 
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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. 
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- w 2021 r. zaliczono do kategorii dróg publicznych gminnych w: 

➢ Piekoszowie ulice: Stefana Żeromskiego, Wincentego Witosa i Mikołaja 

Reja. Ulice te zaliczone zostały do kategorii dróg publicznych gminnych 

uchwałą Rady Gminy Piekoszów Nr  XXXIV/322/2021 z dnia 6 lipca 

2021 r.; 

➢ Micigoździe ulice: Leśna i Słoneczna. Ulice te zaliczone zostały do 

kategorii dróg publicznych gminnych uchwałą Rady Gminy Piekoszów 

Nr  XXXVII/346/2021 z dnia 28 października 2021 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 przeznaczane są środki finansowe: 

• 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, 

• w 2021 roku - – 740.513,36 zł, 

• w 2022 roku – zaplanowana kwota wydatków – 750.537,00 zł. 

Do ustawowych obowiązków gminy wynikających z ustawy o publicznym 

transporcie zbiorowym należy budowa, utrzymanie przestanków komunikacyjnych przy 

drogach publicznych. Realizując ten obowiązek w 2021 roku zakupiono i zamontowano 

cztery wiaty przystankowe w miejscowościach Bławatków, Lasek oraz Rykoszyn, koszt 

realizacji zadania: 25 499,99 zł, oraz zakupiono i zamontowano 59 szyb hartowanych 

w wiatach przystankowych zlokalizowanych w miejscowościach: Szczukowskie Górki, 

Szczukowice, Podzamcze, Piekoszów, Micigózd, Wincentów i Rykoszyn, koszt 

realizacji zadania: 21 630,11 zł, konieczność wymiany szyb przystankowych 

spowodowana była ich zniszczeniem.  

 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 2021 r. przedstawiały się następująco: 

 

1) linia nr 18:  

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

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

po 5 kursów, 
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• Kielce – Szczukowskie Górki – Szczukowice – Brynica – Kielce wykonywała 

w dni robocze 5 kursów 

2) Linia nr 28:  

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

Kielce wykonywano w dni robocze 4 kursy,  

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

(w okresie od 01.01.2021 r. do 26.11.2021 r.)  wykonywano w dni robocze 

4 kursy,  

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

(w okresie od 27.11.2021 r. do 31.12.2021 r.)  wykonywano w dni robocze 

5 kursów, w sobotę 3 kursy, w niedzielę 2 kursy. 

 

Od dnia 04.01.2021 r. na podstawie podpisanej umowy z Wojewodą Świętokrzyskim 

w ramach Funduszu przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej 

świadczona jest usługa dla mieszkańców gminy Piekoszów w zakresie przewozu osób 

na dotychczasowych liniach komunikacyjnych: 

 

➢ Łosienek – Łubno – Wincentów – Piekoszów - Szczukowice - Szczukowskie 

Górki; 

➢ Łaziska - Jaworznia - Piekoszów - Podzamcze - Szczukowice - Szczukowskie 

Górki; 

➢ Lesica – Bławatków – Gałęzice – Rykoszyn – Piekoszów - Podzamcze- 

Szczukowice -Szczukowskie Górki; 

➢ Piekoszów – Micigózd – Julianów – Brynica – Szczukowice - Szczukowskie 

Górki. 

 

Koszt realizacji po stronie gminy: 132.085,32 zł 

Dopłata z funduszu rządowego to 652.101,24 zł 

Łączny koszt zadania: 784.186,56 zł. 

 

Sieć połączeń komunikacyjnych finansowanych i współfinansowanych z budżetu 

gminy, które wskazane zostały powyżej uzupełnia czternastu 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 – 
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Szczukowice - Podzamcze - Piekoszów – Rykoszyn – Skałka – Bławatków – 

Zajączków – Wesoła – Młynki; 

4) „VIOLA” W. J.: Kielce – Zajączków; 

5) „MACO POLO” M. M.: 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; 

8) „Usługi Transportowe S.L.”: Kielce – Hucisko przez Górki Szczukowskie – 

Szczukowice – Brynica, Kielce – Grzymałków przez Górki Szczukowskie – 

Szczukowice – Brynica; 

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 - 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.: Bławatków – Rykoszyn 

przez Skałkę, Gałęzice. 
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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 40 z 119 
 

4.1. Tematyka uchwał podjętych w 2021 roku. 

Rada Gminy Piekoszów w 2021 roku odbyła 11 posiedzeń /sesji/, na których podjęła 

104 uchwały, wszystkie uchwały udostępnione zostały w Biuletynie Informacji 

Publicznej na stronie Urzędu Gminy w Piekoszowie. W 202 roku funkcjonowała Rada 

Gminy kadencji 2018 – 2023 wybrana w wyborach przeprowadzonych w dniu 

21 października 2018r.  

Rada Gminy Piekoszów uchwaliła: 

• zmianę Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piekoszowie - 

podejmując w dniu 30 września 2021 r. uchwałę Nr XXXVI/326/2021 – 

ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego w dniu 19 

listopada 2021 r. pod pozycją 3674. Zmiana Statutu weszła w życie dnia 

4 grudnia 2021 r. Natomiast uchwała Nr XXXVII/345/2021 z dnia 

28 października 2021 r. sprostowano oczywista omyłkę pisarską ww. uchwale 

obejmującą wskazanie liczby rzymskiej w numerze uchwały. 

• 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 uchwałą 

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. Konsultacje 

społeczne przeprowadzone zostały w dniach konsultacje z mieszkańcami Gminy 

Piekoszów przeprowadzone zostały w terminie od 04 maja 2021 r. do 31 maja 

2021 r. - z uwagi na ogłoszony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stan 

epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 i obowiązującymi do 

dnia 03 maja 2021r. ograniczeniami wprowadzonymi rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 19 marca 2021r. w sprawie ustanowienia określonych 

ograniczeń, nakazów i  zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii - 

konsultacje, przeprowadzone były z zachowaniem reżimu sanitarnego oraz 

rozpoczęły się następnego dnia po odwołaniu ograniczeń, o których mowa 

w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie 

ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i  zakazów w związku 

z wystąpieniem stanu epidemii tj. od 4 maja 2021 r. Wniosek o nadanie praw 

miejskich Rada Gminy Piekoszów przyjęła na sesji w dniu 8 marca 2022 r. 

podejmując uchwałę Nr XLII/387/2022.  
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• wysokość ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży 

Pożarnych uczestniczących w działaniach ratowniczych, szkoleniach 

pożarniczych lub innych zdarzeniach organizowanych przez Państwową 

Straż Pożarną lub Gminę Piekoszów - podejmując uchwałę 

Nr XXXVIII/359/2021 z dnia 25 listopada 2021r. Podjęta uchwała stanowiła 

podstawę do wypłaty ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków uczestniczących 

w działaniach ratowniczych, szkoleniach pożarniczych lub innych zdarzeniach 

organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Piekoszów. 

Uchwałę ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego 

w dniu 9 grudnia 2021 roku pod poz. 4196. W związku ze zmianą przepisów 

tj. wejściem w życie od 1.01.2022 roku ustawy z dnia  17 grudnia 2021 roku 

o ochotniczych strażach pożarnych w/w uchwała została uchylona i w dniu 

24 lutego 2022 r. Rady Gminy Piekoszów podjęła nową uchwałę, gdyż taki 

obowiązek wynikał z art. 48 ww. ustawy, zgodnie z którym uchwały dot. 

ekwiwalentu w oparciu o nowe przepisy należało podjąć do 30 czerwca 2022 r. 

• 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 miał na celu zrzeszenie 8 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. Z uwagi brak jednoznacznych i przejrzystych 

przepisów prawa dotyczących funkcjonowania klastrów energii, jednostki, które 

wyraziły chęć zawiązania klastra ostatecznie nie zdecydowały się na podpisanie 

porozumienia cywilnoprawnego o powołaniu „Zielonego Klastra Energii”.  

• Gmina Piekoszów od 2015 roku funkcjonuje w związku gmin tworzącym 

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Kieleckiego Obszaru 

Funkcjonalnego (ZIT KOF). Podstawą prawną działania ZIT KOF jest 

Porozumienie z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie powierzenia zadań 

Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje 

Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz Porozumienie z dnia 11 maja 2015 r. 

z późniejszymi zmianami określające zasady współpracy przy przygotowaniu i 

realizacji instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Kieleckiego  
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Obszaru Funkcjonalnego. Liderem porozumienia jest Miasto Kielce. W dniu 31 

marca 2021 roku Rada Gminy Piekoszów podjęła uchwałę Nr XXXI/290/2021 

dotyczącą wyrażenia zgodny na zawarcie „Porozumienia w sprawie powierzenia 

Gminie Kielce zadania publicznego i ustalenia zasad współpracy 

w zakresie opracowania   dokumentu    pn.  Plan   Zrównoważonej    Mobilności  

Miejskiej  dla Kielc i Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego” – (dokument 

SUMP). Planowany dokument strategiczny jest wspólną inicjatywą Partnerów 

KOF i ma na celu stworzenie spójnego planu działań dla Miasta Kielce i 

Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego w zakresie najistotniejszych dla 

mobilności obszarów i zagadnień (m.in. elektromobilność, transport zbiorowy, 

ruch pieszy i rowerowy). Posiadanie tego typu opracowania przez KOF będzie 

stanowiło podstawę do ubiegania się o środki unijne w perspektywie finansowej 

2021-2027. W 2021 roku biuro KOF przeprowadziło postępowanie przetargowe 

celem wyłonienia wykonawcy dokumentu SUMP, jednak nie udało się  

pozytywnie rozstrzygnąć  procedury  zakupowej.  Ogłoszenie  kolejnego  

przetargu  na  usługę opracowania „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej 

dla Kielc i Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego” zaplanowano na drugi 

kwartał 2022 roku.  

• Kolejną podjętą uchwałą w zakresie funkcjonowania Gminy Piekoszów w KOF 

jest uchwała Nr XXXIII/311/2021 z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie 

wyrażenia zgodny przez Gminę Piekoszów – Aneksu nr 1 do „Porozumienia 

w sprawie określenia zasad rozliczeń finansowych, w tym ponoszenia 

i rozliczania wkładu własnego pomiędzy Liderem a Partnerami w ramach 

Dotacji na wsparcie działania podmiotu Realizującego Zintegrowane Inwestycje 

Terytorialne ze środków POPT 2014-2020, w latach 2020-2022”. Konieczność 

wprowadzenia powyższego aneksu wynikała z faktu dołączenia Miasta i Gminy 

Pierzchnica do związku gmin KOF, które obecnie liczy 13 członków, gdyż 

Sejmik Województwa Świętokrzyskiego w dniu 29 maja 2021 r. podjął uchwale 

Nr XXX/406/21 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Województwa 

Świętokrzyskiego, w której to uchwale do Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego 

włączone zostało Miasto i Gmina Pierzchnica, dlatego też Rada Gminy 

Piekoszów w dniu 27 maja 2021 r. podjęła uchwałę Nr XXX/310/2021 w sprawie 

zmiany uchwały Nr VII/29/2015 z dnia 26 lutego 2015 r.  

• Mając na uwadze rozwój gminy w 2021 roku przystąpiono do opracowania 

dokumentu strategicznego pn. „Strategia rozwoju Gminy Piekoszów na lata 

2021-2030”. W tym celu została podjęta uchwała Nr XXXIV/323/2021 z dnia 

6 lipca 2021 roku w sprawie przystąpienia do opracowania oraz określenia 

szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu  „Strategii 

Rozwoju Gminy Piekoszów na lata 2021-2030” oraz trybu konsultacji, o 

których  mowa  w  art. 6  ust. 3  ustawy  z  dnia  6  grudnia  2006 r. o  zasadach  
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prowadzenia polityki rozwoju. Strategia jest dokumentem niezbędnym do 

harmonijnego, wielostronnego rozwoju jednostki samorządu terytorialnego, 

który wyznacza kluczowe kierunki działań samorządu lokalnego i wskazuje 

sposoby ich osiągnięcia. Poza tym przy pozyskiwaniu środków zewnętrznych na 

realizację większości zadań inwestycyjnych konieczne jest wykazanie zgodności 

planowanej inwestycji z założeniami dokumentów strategicznych lokalnych 

i regionalnych, w tym również strategii rozwoju gminy. Przygotowanie 

dokumentu Strategii zlecono firmie zewnętrznej, która przy współpracy 

pracowników urzędu opracowała Diagnozę sytuacji przestrzennej, społecznej 

i gospodarczej Gminy  Piekoszów, a następnie na jej podstawie projekt Strategii 

rozwoju Gminy Piekoszów na lata 2021-2030. Przedmiotowy dokument 

opracowywany jest zgodnie z przepisami i wytycznymi aktów prawnych w tym 

zakresie (m.in. ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, ustawy 

o samorządzie gminnym oraz ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku 

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko), w związku z czym poddany został opiniowaniu 

przez właściwe organy oraz konsultacjom społecznym. Zakończenie czynności 

związanych z przeprowadzeniem procedury przygotowania Strategii rozwoju 

Gminy Piekoszów na lata 2021-2030 zaplanowano na trzeci kwartał 2022 roku, 

wówczas zostanie podjęta stosowna uchwała. 

• W celu nawiązania współpracy z sąsiadującymi gminami w zakresie 

przedsięwzięć mających na celu pobudzenie gospodarcze i podniesienie jakości 

życia mieszkańców samorządów, w  dniu 30 września 2021 roku Rada Gminy 

podjęła uchwałę Nr XXXVI/336/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

porozumienia międzygminnego w celu opracowania i realizacji “Strategii 

Ponadlokalnej dla Gmin: Chęciny, Małogoszcz, Piekoszów, Sobków i Łopuszno 

do roku 2030”.  Opracowanie tego typu dokumentu strategicznego, który będzie 

zawierał przedsięwzięcia partnerskie, umożliwi efektywniejsze pozyskiwanie 

środków unijnych przewidzianych na perspektywę finansową 2021-2027. 

Zgodnie z przyjętymi ustaleniami, firma przygotowująca Strategię zobowiązana 

jest przedłożyć gminom gotowy projekt dokumentu w drugim kwartale 2022. 

Następnie dokument zostanie przesłany właściwym organom do zaopiniowania 

i poddany konsultacjom społecznym. Planowane zakończenie czynności 

związanych z przeprowadzeniem procedury przygotowania „Strategii 

ponadlokalnej dla gmin: Chęciny, Małogoszcz, Piekoszów, Sobków i Łopuszno 

do roku 2030” to druga połowa 2022 roku. 

W 2021 roku Rada nie uchwaliła Statutów Sołectw, a pozostałe podjęte uchwały 

dotyczyły między innymi:  

• wotum zaufania i absolutorium dla Wójta – 2 uchwały, 
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• gospodarki finansowej – 24 uchwały, 

• pomocy społecznej – 6 uchwał, w tym dwie dotyczące zmiany Statutu Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Piekoszowie, oraz szczegółowych zasad 

ponoszenia odpłat za pobyt w klubie „Senior+”, współpracy z Gminą Łopuszno 

w zakresie pomocy społecznej, przyjęto również regulamin Zespołu 

Interdyscyplinarnego, ustalono wzór wniosku 

• gospodarki nieruchomościami - 14 uchwał, w tym wyrażenie zgody na zawarcie 

umowy użyczenia pomieszczeń w budynku GOPS na potrzeby funkcjonowania 

Wydziału Zamiejscowego Komunikacji Starostwa Powiatowego w Kielcach,  

• dróg gminnych, przystanków komunikacyjnych i transportu publicznego, oraz 

uruchomienia nowych linii komunikacyjnych o charakterze użyteczności 

publicznej w ramach dofinansowania z rządowego programu „Funduszu 

rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej”  – 18 

uchwał,  

• edukacji publicznej – 5 uchwał, oraz 3 uchwały dot. zasad korzystania 

z pomieszczeń w Zespole Placówek Oświatowych w Piekoszowie, 

• opieki nad zabytkami – Rada udzieliła dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej 

Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Piekoszowie, na dofinansowanie 

zadania pn. „Zabezpieczenie substancji zabytkowej kościoła parafialnego p.w. 

Narodzenia N.M.P w Piekoszowie poprzez odnowienie istniejących okien oraz 

wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, a także wymianę drewnianych podłóg 

i okładzin schodowych drewnianych”  udzielono dotacji w kwocie 125 tys. zł, 

• utrzymania czystości i porządku oraz gospodarowania odpadami komunalnymi 

– 5 uchwał, w tym określono górne stawki opłat dotyczących odbioru odpadów 

komunalnych spoza systemu gminnego, opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, a także przyjęto nowy 

Regulamin utrzymania porządku i czystości w gminie, 

• wystąpiono z wnioskiem o zniesienie urzędowych nazw przysiółków: Józefin, 

Romanowskie Pastwiska i Szczepanów, 

• ustalono zasady wypłaty ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży 

Pożarnych, 

• udzielono Powiatowi Kieleckiemu pomocy finansowej, oraz przejęto od Powiatu 

Kieleckiego zadania dotyczące letniego utrzymania dróg (wykaszanie poboczy),  

• przekazano środki finansowe na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na 

zakup samochodu służbowego, w wysokości 18.500 zł; 

• działalności Rady Gminy –  7 uchwał, w tym 2 uchwały dotyczące wniesionych 

do Rady petycji, ustalono zasady przyznawania oraz wysokość diet radnych 

i sołtysów oraz wynagrodzenie Wójta. Rada w dniu 30 grudnia - uchwaliła plan 

pracy Rady i Komisji Rady na 2022 rok. 
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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,  

• wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o wspólnym przygotowaniu 

i przeprowadzeniu postepowania przetargowego na zakup energii elektrycznej,  

• przekazała do zaopiniowania projekt zmiany regulaminu dostarczania wody 

i odprowadzania ścieków, a po uzyskaniu pozytywnej opinii Dyrektora RZGW 

Wody Polskie w Krakowie przyjęła zmiany ww. Regulaminu 

Ponadto Rada przyjęła uchwałę: 

• poczatkującą prace nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Piekoszów na 

lata 2021 – 2030; 

• wyrażającą zgodę na zawarcie porozumienia międzygminnego w celu 

opracowania „Strategii Ponadlokalnej dla Gminy Chęciny, Małogoszcz, 

Sobków, Łopuszno i Piekoszów do roku 2030”, 

• określającą tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania 

publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w Gminie Piekoszów, 

• nadającą nazwy ulicom położonym w  Zajączkowie (cała miejscowość). 
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4.2. Realizacja uchwał z zakresu gospodarki finansowej.  

W 2021 roku Rada Gmin Piekoszów podjęła 24 uchwały dotyczących gospodarki 

finansowej, które obejmowały uchwalenie budżetu gminy i Wieloletniej Prognozy 

Finansowej i ich zmian, udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Kieleckiemu. 

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Piekoszów za 2021 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 2021 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 2021 rok uzyskało 

pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach wyrażoną w uchwale 

Nr 39/2022 VIII Składu Orzekającego z dnia 26.04.2022 r. 

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 2021 roku i jak i w latach poprzednich Rada Gminy w oparciu o przepis 

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

podjęcie uchwały Nr XXXI/286/2021 z dnia 31 marca 2021 r. 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 6 uchwał z zakresu pomocy społecznej, których 

realizacja przedstawia się następująco: 

1) XXX/278/2021 z dnia 25 lutego 2021 r. -  w sprawie szczegółowych zasad 

ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie „Senior +” 

          Celem przyjęcia przedmiotowej uchwały było określenie zasad ponoszenia 

odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – Klubie Senior+. W 2021 roku Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Piekoszowie wydał dwadzieścia siedem decyzji 

kierujących do placówki. 

2) XXX/279/2021 z dnia 25 lutego 2021 r. - w sprawie zawarcia pomiędzy 

Gminą Piekoszów a Gminą Łopuszno porozumienia międzygminnego 

dotyczącego realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej 

           Na jej podstawie Gmina Piekoszów podpisała porozumienie z Gminą Łopuszno 

dotyczące realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, polegające na 

kierowaniu mieszkańców Gminy Piekoszów do Środowiskowego Domu Samopomocy 

w Józefinie.  

3) XXX/280/2021 z dnia 25 lutego 2021 r. - w sprawie uchwalenia Regulaminu 

Zespołu Interdyscyplinarnego określającego tryb i sposób powoływania  

i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe 

warunki jego funkcjonowania 

           Powyższy regulamin zapewnia sprawne funkcjonowanie Zespołu 

Interdyscyplinarnego działającego przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  

w Piekoszowie. W roku 2021 odbyło się 8 posiedzeń zespołu, 50 posiedzeń grup 

roboczych.  

 

4)  XXXIII/303/2021 z dnia 27 maja 2021 r. - w sprawie przyjęcia wzoru 

wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji  

o dochodach gospodarstwa domowego 

 

            Na jej podstawie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piekoszowie 

przyjmuje wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego. W 2021 roku przyznano  

i wypłacono 87 dodatków mieszkaniowych dla 10 gospodarstw domowych. 

 

5) XXXVI/326/2021 z dnia 30 września 2021 r. - w sprawie zmiany statutu 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piekoszowie. 

 

         Konieczność podjęcia uchwały wynikała ze zmiany przepisów prawa.  Na jej 

podstawie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piekoszowie wydaje zaświadczenia 

http://piekoszow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_03/BIPF5BCC67586F372Z/uchwala_278.pdf
http://piekoszow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_03/BIPF5BCC6758E408BZ/uchwala_279.pdf
http://piekoszow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_03/BIPF5BCC675966FB1Z/uchwala_280.pdf
http://piekoszow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_06/BIPF5C47A18D51C48Z/uchwala_303.pdf
http://piekoszow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_10/BIPF5CE60CF9049A7Z/326.pdf
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o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka 

gospodarstwa domowego, celem złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania  

z Narodowego Funduszu lub wojewódzkiego funduszu. W 2021 roku wydano 165  

zaświadczeń. 

 

6) XXXVII/344/2021 z dnia 28 października 2021 r. -  w sprawie sprostowania 

oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr XXXVI/326/2021 Rady Gminy 

Piekoszów z dnia 30 września 2021r. w sprawie zmiany statutu Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Piekoszowie. 

 

        Celem przyjęcia przedmiotowej uchwały było sprostowanie omyłki pisarskiej 

w Uchwale Nr XXXVI/326/2021 Rady Gminy Piekoszów z dnia 30 września 2021 roku 

w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piekoszowie. 

 

 

 

 

 

  

http://piekoszow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_11/BIPF5D0F8FA12E98CZ/uchwala_344.pdf
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4.4. Realizacja uchwał z zakresu gospodarki nieruchomościami. 

Rada Gminy Piekoszów podjęła 14 uchwał dotyczących gospodarki 

nieruchomościami, których realizacja przedstawia się następująco: 

1) Nr XXX/276/2021 z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie kolejnej umowy najmu na czas oznaczony do 3 lat oraz zezwolenia 

na odstąpienie od zastosowania drogi przetargowej. 

W dniu 30.03.2021 r. została podpisana umowa najmu pomiędzy Gminą 

Piekoszów, reprezentowaną przez Wójta Gminy Piekoszów, a firmą MEGASTYRO Sp. 

z o.o., reprezentowaną przez Prezesa Zarządu MEGASTYRO Sp. z o.o. Umowa najmu 

została zawarta na okres trzech lat i obejmuje najem tablicy informacyjno-reklamowej 

usytuowanej na działce ewidencyjnej nr 1578/382 położonej w Piekoszowie, 

stanowiącej własność Gminy Piekoszów. 

2) Nr XXXI/291/2021 z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na 

sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej 

oznaczonej działką nr 541/1, położoną w Piekoszowie.  

 

Gmina Piekoszów sprzedała za kwotę 12 800 zł prawo własności do 

nieruchomości oznaczonej działką nr 541/1 o pow.: 0,0256 ha na rzecz osób fizycznych 

z przeznaczeniem na polepszenie zagospodarowania działki sąsiedniej. Koszty 

związane ze sprzedażą gruntu poniosła strona kupująca. 

 

3) Nr XXXI/292/2021 z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na 

sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 541/3, położoną 

w Piekoszowie.  

 

Gmina Piekoszów sprzedała za kwotę 13 635 zł prawo własności do 

nieruchomości oznaczonej działką ewidencyjną nr 541/3 o pow.: 0,0310 ha, położoną 

w Piekoszowie. Sprzedaż nastąpiła na rzecz osoby fizycznej. Cenę sprzedaży 

nieruchomości stanowiła cena uzyskana za nieruchomość w pierwszym przetargu 

ustnym nieograniczonym, przeprowadzonym w dniu 30.09.2021 r. Koszty związane ze 

sprzedażą gruntu poniosła strona kupująca. 

 

4) Nr XXXI/293/2021 z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na 

sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym 0021 Skałka, 

gm. Piekoszów. 

W dniu 01.07.2021 r. podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości 

przeznaczonej do sprzedaży z dnia 29.06.2021 r. Do dnia dzisiejszego 

przeprowadzono trzy przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości 
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oznaczonej działkami ewidencyjnymi nr 989/2 oraz 983/20 o łącznej pow.: 0,1192 ha, 

położonej przy ul. Leśnej w Bławatkowie, obręb geodezyjny 0021 Skałka, zakończone 

wynikiem negatywnym. Czwarty przetarg zaplanowano na dzień 26 maja 2022 r. 

5) Nr XXXII/299/2021 z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na 

odpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Piekoszów w drodze 

licytacji. 

Gmina Piekoszów nabyła od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa 

nieruchomość oznaczoną działkami ewidencyjnymi nr 603 o pow.:0,1600 ha oraz 614 

o pow.:  0,1700 ha, położoną w Piekoszowie. Cena zakupu wyniosła 8 280 zł. Koszty 

związane z zakupem gruntu poniosła Gmina Piekoszów. 

 

6) Nr XXXIII/308/2021 z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie w sprawie wyrażenia 

zgody na zawarcie umowy użyczenia pomieszczeń w budynku Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Piekoszowie.  

 

Gmina Piekoszów zawarła umowę z Powiatem Kieleckim dotyczącą użyczenia 

lokalu użytkowego zlokalizowanego w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Piekoszowie z przeznaczeniem na działalność Filii Starostwa 

Powiatowego w Kielcach, Referatu Rejestracji Pojazdów Wydziału Komunikacji 

i Transportu. Umowa została zawarta na 3 lata od dnia 04.05.2021 r. 

 

 

7) Nr XXXIII/309/2021 z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na 

sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego 

oznaczonej działką nr 416/16, położoną w Piekoszowie. 

Nie doszło do sprzedaży nieruchomości, z uwagi na wzrost poziomu cen na rynku 

nieruchomości Gmina Piekoszów zleciła w kwietniu 2022 r. rzeczoznawcy 

majątkowemu wykonanie operatu szacunkowego w celu ustalenia aktualnej wartości 

nieruchomości. (operat szacunkowy zostanie przedstawiony na komisji ds. 

Gospodarczych, Budżetu i Finansów zaplanowanej na maj 2022 r.) 

8) Nr XXXVI/330/2021 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody 

na odpłatne nabycie nieruchomości oznaczonych działkami nr 361/7 i 361/9, 

położonymi w Brynicy.  

 

Gmina Piekoszów nabyła za kwotę 3 325 zł nieruchomości oznaczone działkami 

ewidencyjnymi nr 361/7 o pow.:0,0014 ha oraz 361/9 o pow.: 0,0081 ha, położone 

w Brynicy.  
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Koszty związane z zakupem nieruchomości poniosła Gmina Piekoszów. 

Nieruchomości zostały nabyte z przeznaczeniem na poszerzenie drogi gminnej 

oznaczonej działką nr 352. 

 

9) Nr XXXVI/331/2021 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody 

na nieodpłatne nabycie nieruchomości oznaczonych działkami nr 411/7 

i 411/9, położonych w Piekoszowie.  

 

Gmina Piekoszów nabyła w drodze darowizny nieruchomość oznaczoną działką 

ewidencyjną nr 411/7 o pow.:0,0039 ha oraz 411/9 o pow.: 0,0010 ha położone 

w Piekoszowie. Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej poniosła Gmina 

Piekoszów. Ww. nieruchomości stanowią część pasa drogi, obejmującej ulicą Leśną 

w Piekoszowie. 

 

 

10) Nr XXXVI/332/2021 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody 

na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanych 

oznaczonych działkami nr 1832/294 i 1832/295, położonymi w Piekoszowie. 

 

Gmina Piekoszów sprzedała za kwotę 3 150 zł nieruchomość oznaczoną 

działkami ewidencyjnymi nr 1832/294 oraz 1832/295 o łącznej pow.: 0,0016 ha, 

położoną w Piekoszowie. Sprzedaż nastąpiła na rzecz osób fizycznych 

z przeznaczeniem na polepszenie zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej. Koszty 

związane ze sprzedażą gruntu poniosła strona kupująca. 

 

11) Nr XXXVI/333/2021 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody 

na nieodpłatne nabycie nieruchomości oznaczonej działką nr 211/3, położoną 

w Micigoździe. 

 

Gmina Piekoszów nabyła w drodze darowizny nieruchomość oznaczoną działką 

ewidencyjną nr 211/3 o pow.:0,0078 ha, położoną w Micigoździe. Koszty związane 

z zawarciem umowy notarialnej poniosła Gmina Piekoszów. Ww. nieruchomość została 

nabyta z przeznaczeniem na poszerzenie drogi – ulicy Szkolnej. 

 

12) Nr XXXVI/334/2021 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody 

na odpłatnie nabycie nieruchomości oznaczonej działką nr 1578/407, 

położoną w Piekoszowie.  

 

Do Sądu Rejonowego w Kielcach został złożony wniosek o odłączenie 

nieruchomości oznaczonej działką ewidencyjną nr 1578/407 i założenie dla niej 
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osobnej Księgi Wieczystej. Po rozpatrzeniu ww. wniosku Gmina Piekoszów przystąpi 

do kompletowania dokumentów niezbędnych do zawarcia aktu notarialnego. 

13) Nr XXXVI/335/2021 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody 

na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 376/2, położoną 

w Zajączkowie. 

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej 

działką ewidencyjną nr 376/2, położonej w Piekoszowie, zakończył się wynikiem 

negatywnym, gdyż nikt nie przystąpił do przetargu. W dniu 15.04.2022 r. został 

ogłoszony drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ww. nieruchomości. 

Przetarg odbędzie się w dniu 17 maja 2022 r. 

14) Nr XXXVII/345/2021 z dnia 28 października 2021 r. w sprawie wystąpienia 

z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za 

pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego o zniesienie urzędowych nazw 

przysiółków Józefin, Romanowskie Pastwiska i Szczepanów. 

W dniu 4 listopada 2021 roku do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 

i Administracji za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego o  zniesienie 

urzędowych nazw przysiółków Józefin, Romanowskie Pastwiska i Szczepanów został 

złożony wniosek. W chwili obecnej Gmina Piekoszów oczekuje na rozpatrzenie 

wniosku. 

  



Strona 53 z 119 
 

4.4.1. Zarząd majątkiem Gminy Piekoszów 

W ramach zarządu majątkiem Gminy Piekoszów w 2021 roku: 

Dzierżawa gruntów: 

1) 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.  

2) Przedłużono okres dzierżawy tablicy reklamowej zlokalizowanej na działce nr 

1578/382 w Piekoszowie do 31 kwietnia 2024 roku za kwotę 158 zł brutto 

miesięcznie. 

3) Zawarto dwie umowy krótkoterminowe na okres trzy miesięczny dzierżawy 

stanowisk handlowych na działce nr 645 w Piekoszowie przy cmentarzu. Łączny 

dochód z ww. umów wyniósł 1173,42 zł brutto. 

4) Zawarto dwie umowy na okres 3 lat,  dzierżawy stanowisk handlowych na 

działce nr 645 w Piekoszowie przy cmentarzu do dnia 27.06.2024 r. Łączny 

dochód z ww. umów wyniósł Z tytułu ww. umów dzierżawcy opłacają czynsz 

półroczny o łącznej wartości 1 721,01 zł brutto.  

5) Dodatkowo zawarto 7 umów okolicznościowych na dzierżawę krótkookresową 

stanowisk handlowych na działce 645 w Piekoszowie na czas uroczystości 

Wszystkich Świętych. Suma wpływów do budżetu Gminy wyniosła 2 408,09 zł 

brutto. 

6) Zawarto umowę dzierżawy części działki 252/2 w Micigoździe o pow. 0,0400 ha 

z przeznaczeniem na plac parkingowy na okres 3 lat.  Z tytułu dzierżawy gruntu 

naliczany jest czynsz półroczny w wysokości 1 771,20 zł brutto.  

7) Zawarto umowę dzierżawy części działki 645 w Piekoszowie o pow. 0,0001 ha 

z przeznaczeniem na usytuowanie zniczomatu na okres 3 lat.  Z tytułu dzierżawy 

gruntu naliczany jest czynsz półroczny w wysokości 63,60 zł brutto.  

Sprzedaż nieruchomość z zasobu Gminy Piekoszów: 

1) Aktem notarialnym Rep A 27646/2021 z dnia 20 grudnia 2021 roku Gmina 

Piekoszów sprzedała nieruchomość oznaczoną działką ewidencyjną nr 541/1 

o pow.: 0,0256 ha, położoną w Piekoszowie. Sprzedaż nastąpiła na rzecz osób 

fizycznych. Cena sprzedaży nieruchomości wyniosła 12 800,00 zł. Koszty 

związane ze sprzedażą gruntu poniosła strona kupująca. 

 

2) Aktem notarialnym Rep A 24027/2021 z dnia 5 listopada 2021 roku Gmina 

Piekoszów sprzedała nieruchomość oznaczoną działką ewidencyjną nr 541/3 
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o pow.: 0,0310 ha, położoną w Piekoszowie. Sprzedaż nastąpiła na rzecz osoby 

fizycznej. Cenę sprzedaży nieruchomości stanowiła cena uzyskana za 

nieruchomość w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym, 

przeprowadzonym w dniu 30.09.2021 r. i wyniosła ona 13 635,00 zł. Koszty 

związane ze sprzedażą gruntu poniosła strona kupująca. 

 

3) Aktem notarialnym Rep A 3934/2022 z dnia 25 lutego 2022 roku Gmina 

Piekoszów sprzedała nieruchomość oznaczoną działkami ewidencyjnymi nr 

1832/294 oraz 1832/295 o łącznej pow.: 0,0016 ha, położoną w Piekoszowie. 

Sprzedaż nastąpiła na rzecz osób fizycznych. Cena sprzedaży nieruchomości 

wyniosła 3 150,00 zł. Koszty związane ze sprzedażą gruntu poniosła strona 

kupująca. 

Nabycie nieruchomości do zasobu Gminy Piekoszów: 

 

1) Aktem notarialnym Rep A 12372/2021 z dnia 22 czerwca 2021 roku Gmina 

Piekoszów nabyła nieruchomość oznaczoną działkami ewidencyjnymi nr 603 o 

pow.:0,1600 ha oraz 614 o pow.:  0,1700 ha, położoną w Piekoszowie. Cena 

działki wyniosła 8 280,00 zł. Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej 

w wysokości 978,10 zł poniosła Gmina Piekoszów. 

 

2) Aktem notarialnym Rep A 2122/2022 z dnia 3 lutego 2022 roku Gmina 

Piekoszów nabyła nieruchomość oznaczoną działką ewidencyjną nr 361/7 o 

pow.:0,0014 ha, położoną w Brynicy. Cena działki wyniosła 490,00 zł. Koszty 

związane z zawarciem umowy notarialnej w wysokości 1 311,80 zł  poniosła 

Gmina Piekoszów. 

 

3) Aktem notarialnym Rep A 2142/2022 z dnia 3 lutego 2022 roku Gmina 

Piekoszów nabyła nieruchomość oznaczoną działką ewidencyjną nr 361/9 o 

pow.:0,0081 ha, położoną w Brynicy. Cena działki wyniosła 2 835,00 zł . Koszty 

związane z zawarciem umowy notarialnej w wysokości 1 134,68 zł  poniosła 

Gmina Piekoszów. 

 

4) Aktem notarialnym Rep A 26011/2021 z dnia 2 grudnia 2021 roku Gmina 

Piekoszów nabyła w drodze darowizny nieruchomość oznaczoną działką 

ewidencyjną nr 411/7 o pow.:0,0039 ha, położoną w Piekoszowie. Koszty 

związane z zawarciem umowy notarialnej w wysokości 723,24 zł poniosła 

Gmina Piekoszów. 

5) Aktem notarialnym Rep A 26019/2021 z dnia 2 grudnia 2021 roku Gmina 

Piekoszów nabyła w drodze darowizny nieruchomość oznaczoną działką 

ewidencyjną nr 411/9 o pow.:0,0010 ha, położoną w Piekoszowie. Koszty 
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związane z zawarciem umowy notarialnej w wysokości 1223,24 zł poniosła 

Gmina Piekoszów. 

 

6) Aktem notarialnym Rep A 25995/2021 z dnia 2 grudnia 2021 roku Gmina 

Piekoszów nabyła w drodze darowizny nieruchomość oznaczoną działką 

ewidencyjną nr 211/3 o pow.:0,0078 ha, położoną w Micigoździe. Koszty 

związane z zawarciem umowy notarialnej w wysokości 723,24 zł  poniosła 

Gmina Piekoszów. 

 

Ponadto wykonano następujące prace geodezyjne: 

➢ dokonano ustalenia przebiegu granic działki nr 184/5 położonej w Janowie, 

➢ dokonano podziału nieruchomości- działek 361/1 i 361/2 w Brynicy w celu 

nabycia części wydzielonych działek pod poszerzenie drogi, 

➢ dokonano podziału nieruchomości- działki nr 162/3 położonej w Rykoszynie, 

➢ dokonano podziału działki nr 1578/282 położonej w Piekoszowie, 

➢ dokonano wznowienia granic działki nr 1925/2 w Szczukowicach, 

➢ dokonano podziału działki nr 296 w Micigoździe, 

➢ dokonano aktualizacji ewidencji gruntów w zakresie zmiany użytków na 

działkach nr 1578/97, 1578/204, 1578/324, 1833/276, 1833/279, 1833/344, 

1833/350 oraz 1833/363 położonych w Piekoszowie, 

➢ dokonano wyznaczenia punktów granicznych działki nr 313 położonej 

w Brynicy, 

➢ dokonano wyznaczenia punktów granicznych działki nr 26 położonej 

w Zajączkowie, 

➢ opracowano mapę do celów projektowych dla działki nr 296 w Piekoszowie 

niezbędnej do realizacji zadania przebudowy rowu na ww. działce, 

➢ dokonano podziału działki nr 708/5 w Gałęzicach. 

W realizacji postępowań administracyjnych dotyczących zatwierdzania projektów 

podziałów w myśl przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami w roku 2020 wydano 66 decyzji, a w roku 2021 r. wydano 102 

decyzje. 
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4.5. Realizacja uchwał z zakresu dróg gminnych i komunikacji. 

Rada Gminy Piekoszów podjęła 7 uchwał, w tym 1 dotyczącą zakupu energii 

elektrycznej w ramach grupy zakupowej, w tym zakupu energii na oświetlenie dróg,   

2 z zakresu dróg gminnych związanych z zaliczeniem do kategorii dróg gminnych, 

3 dotyczące  udzielania pomocy rzeczowej i finansowej dla Powiatu Kieleckiego i 1 

w sprawie utrzymania dróg powiatowych na podstawie porozumienia.  

 

1) Uchwała Nr XXIX/270/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie udzielenia 

pomocy rzeczowej Powiatowi Kieleckiemu  

W wyniku podjęcia uchwały zawarto z Powiatem Kieleckim umowę w sprawie 

udzielenia pomocy rzeczowej, także następnie umowę na opracowanie dokumentacji 

projektowej dla zadania pn. „Budowa chodnika w miejscowości Podzamcze wzdłuż 

drogi powiatowej 0285T”. 

 

2) Uchwała Nr XXXI/283/2021 z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej Powiatowi Kieleckiemu 

 

W wyniku podjęcia uchwały zawarto z Powiatem Kieleckim umowę pomocy 

finansowanej z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania 

pn. „Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 0282T w miejscowości Rykoszyn”. 

 

3) Uchwała Nr XXXI/289/2021 z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie w sprawie 

wyrażenia /gody na zawarcie porozumienia o wspólnym przygotowaniu 

i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup 

energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej. 

 

W wyniku podjęcia uchwały zawarto porozumie z innymi gminami powiatu 

kieleckiego w sprawie wspólnego przeprowadzenia postepowanie przetargowego na 

zakup energii elektrycznej. W następstwie porozumienia przeprowadzono przetarg 

w oparciu, o który Gmina Piekoszów zawarła umowy na zakup energii na rok 2022.  

 

4) Uchwała Nr XXXIV/321/2021 z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie zaliczenia ulic 

Żeromskiego, Witosa i Reja w Piekoszowie do kategorii dróg gminnych 

i ustalenia ich przebiegu  

W wyniku uchwały drogi gminne stanowiące ulice Stefana Żeromskiego, 

Wincentego Witosa i Mikołaja Reja w Piekoszowie stały się drogami publicznymi, 

ponadto dla odcinków tych dróg zatwierdzono projekty stałej organizacji ruchu. 
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Zaliczenie w/w dróg do kategorii dróg gminnych stanowiło warunek dofinansowania 

realizacji inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych. 

5) Uchwała Nr XXXIV/322/2021 z dnia 6 lipca 2021 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 podjęcia uchwały Gmina Piekoszów przejęła wykaszanie poboczy 

dróg powiatowych położonych na jej obszarze.  

6) Uchwała Nr XXXVII/346/2021 z dnia 28 października 2021 r., w sprawie 

zaliczenia ulic Leśna i Słoneczna w miejscowości Micigózd do kategorii dróg 

gminnych i ustalenia ich przebiegu  

W wyniku uchwały drogi gminne stanowiące ulice Leśną i Słoneczną w Micigoździe 

stały się drogami publicznymi, ponadto dla odcinków tych dróg zatwierdzono projekty 

stałej organizacji ruchu. Zaliczenie w/w dróg do kategorii dróg gminnych stanowiło 

warunek dofinansowania realizacji inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Dróg 

Samorządowych. 

7) Uchwała Nr XXXVIII/352/2021 z dnia 25 listopada 2021 r., w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej Powiatowi Kieleckiemu na realizację zadań w ramach 

Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu 

pieszych w obszarze  oddziaływania przejść dla pieszych. 

 

Celem podjęcia uchwały było udzielnie wsparcia finansowego dla Powiatu 

Kieleckiego z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z poprawą 

bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych  na 

drogach powiatowych przebiegających przez teren miejscowości Szczukowice, Skałka 

i Rykoszyn. Powiat Kielecki  podjął decyzję o odstąpieniu od realizacji zadań, 

w związku z czym nie zawarto umowy o pomocy finansowej.  
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4.5.1. Realizacja uchwał z zakresu komunikacji i przystanków 

komunikacyjnych 

 W 2021 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”. 

 Podjęte uchwały dotyczyły poniżej opisanych zagadnień: 

1) XXX/277/2021 z dnia 25 lutego 2021 r.– w sprawie nadania nazwy drodze 

gminnej położonej w miejscowości Piekoszów. 

 

W wyniku podjętej uchwały nadano nazwę ulicy drodze gminnej wewnętrznej 

położonej w Piekoszowie na działce o nr ewid. 1578/324 – ulica Bursztynowa. 

 

2) XXXI/295/2021 z dnia 31 marca 2021 r. - w sprawie nadania nazwy drodze 

gminnej położonej w miejscowości Piekoszów. 

 

W wyniku podjętej uchwały nadano nazwę ulicy drodze gminnej wewnętrznej 

położonej w Piekoszowie na działkach o nr ewid. 1578/324 (część działki), 1578/325 

oraz 1578/299 (część działki) – ulica Diamentowa. 

 

3) XXXII/300/2021 z dnia 13 maja 2021 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 mieszkańców miejscowości 

Rykoszyn, w związku z uruchomieniem linii autobusowej Lesica – Górki Szczukowskie 

współfinansowanej z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze 

użyteczności publicznej. Lokalizacja uzyskała pozytywną opinię Komisji 

Bezpieczeństwa w wyniku czego powstały nowe przystanki przy drodze powiatowej 

ulicy Jana Pawła II. 

 

4) XXXIII/306/2021 z dnia 27 maja 2021 r. – w sprawie nadania nazwy drodze 

gminnej położonej w miejscowości Piekoszów 

 

 W wyniku podjętej uchwały nadano nazwę ulicy - drodze gminnej położonej 

w Piekoszowie na. działkach o nr ewid.  321/3 oraz 644/6 – ulica Stara Wola. 

Jednakże nazwa ta nie uzyskała akceptacji mieszkańców i dlatego też Rada Gminy 
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podjęła uchwałę wprowadzając nową nazwę tej drodze w podziale na dwa odcinki tj. 

w części nadano nazwę ulica Zaciszna i ulica Stara Wola.  

 

5) XXXVI/338/2021 z dnia 30 września 2021 r. – w sprawie nadania drodze 

gminnej nr 363010T, położonej w miejscowości Piekoszów nazw – ulica Zaciszna 

i ulica Stara Wola. 

 

W wyniku podjętej uchwały utraciła moc obowiązującą uchwała nr 

XXXIII/306/2021 Rady Gminy Piekoszów z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie nadania 

nazwy drodze gminnej położonej w miejscowości Piekoszów. Jednocześnie, dla części 

drogi gminnej nr 363010T położonej w obrębie 0013 Piekoszów na działce o nr ewid. 

644/6 została nadana nazwa – ulica Zaciszna, natomiast dla drugiej części drogi gminnej 

położonej na działce o nr ewid. 321/1 została nadana nazwa – ulica Stara Wola. 

 

6) XXXIII/307/2021 z dnia 27 maja 2021 r. – zmieniająca uchwałę 

nr XXVII/241/2020 Rady Gminy Piekoszów z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie 

określenia przystanków komunikacyjnych w Gminie Piekoszów oraz ustalenia 

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

komunikacyjnych. 

 

W wyniku podjętej uchwały wprowadzono do wykazu trzy nowe przystanki 

komunikacyjne w miejscowościach Rykoszyn (Rykoszyn / 0282T / 11 i Rykoszyn / 

0282T / 12) oraz Wincentów (Wincentów / b/n / 02). 

 

7) XXXVI/337/2021 z dnia 30 września 2021 r. – w sprawie nadania drodze 

wewnętrznej gminnej położonej w miejscowości Podzamcze nazwy ulica 

Dębowa. 

 

W wyniku podjętej uchwały traci moc uchwała nr XXVIII/263/2020 Rady Gminy 

Piekoszów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie nadania nazwy drodze gminnej 

położonej w miejscowości Podzamcze. Jednocześnie, dla drogi gminnej wewnętrznej 

położonej w obrębie 0014 Podzamcze na działce o nr ewid. 680/1 została nadana nazwa 

– ulica Dębowa. 

 

8) XXXVIII/353/2021 z dnia 25 listopada 2021 r. – w sprawie nadania drodze 

wewnętrznej gminnej położonej w miejscowości Rykoszyn nazwy - ulica Jasna 

 

W wyniku podjętej uchwały nadano nazwę ulicy - drodze gminnej wewnętrznej 

położonej w obrębie 0015 Rykoszyn na działce o nr ewid. 164 – ulica Jasna. 
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9) XXIX/367/2021 z dnia 30 grudnia 2021 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 2022 rok. 

 

10) XXXIX/368/2021 z dnia 30 grudnia 2021 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 30.12.2021 r. podpisano 

z Wojewodą Świętokrzyskim umowę NR FRPA Nr 27/2022 w sprawie udzielenia 

dopłaty do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 

nie wyższej niż 721 036,80 zł netto. 

 

 

11) XXXIX/369/2021 z dnia 30 grudnia 2021 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 2022 rok. 
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4.6. Realizacja uchwał z zakresu edukacji publicznej. 

Rada Gmin Piekoszów podjęła 8 uchwał z zakresu edukacji publicznej, w tym 

5 z zakresu samej edukacji a 3 uchwały dotyczyły zasad korzystania z pomieszczeń 

w Zespole Placówek Oświatowych w Piekoszowie, których realizacja przedstawia się 

następująco: 

1) Nr XXIX/273/2021  z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu 

korzystania z pomieszczeń oraz minimalnych opłat za ich wynajem w Zespole 

Placówek Oświatowych w Piekoszowie  

 

Uchwała reguluje zasady wynajmu pomieszczeń szkolnych w ZPO Piekoszów oraz 

określa minimalne stawki za ich wynajem. Na podstawie niniejszej uchwały w roku 

2021 udostępniono sale lekcyjne oraz inne powierzchnie ZPO Piekoszów 7 podmiotom 

za łączną kwotę 34.333,31 zł.  

 

2) Nr XXXIII/304/2021  z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie określenia średniej ceny 

jednostki paliwa w Gminie Piekoszów, na rok szkolny 2021/2022 

 

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 2021/2022 zawarto 11 umów z rodzicami na zwrot kosztów 

dowozu. Łącznie za miesiące wrzesień – grudzień 2021 r. zwrócono rodzicom koszty 

dowozu rzędu 7.000 zł.   

 

3) Nr XXXIV/319/2021  z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Piekoszów a Gminą Kielce w sprawie 

organizacji w roku szkolnym 2020/2021 nauki i religii Kościoła Chrześcijan 

Wiary Ewangelicznej 

Uchwała dotyczyła wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia określającego 

warunki organizacji przez Gminę Kielce nauki religii  Kościoła Chrześcijan Wiary 

Ewangelicznej uczniowi uczęszczającemu do szkoły podstawowej  na terenie Gminy 

Piekoszów. Warunkiem realizacji niniejszego ustanowienia było podjęcie  przez  Radę 

Miasta Kielce analogicznej uchwały, której ostatecznie nie podjęto.  

4) Nr XXXIV/320/2021  z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Piekoszów a Gminą Kielce w sprawie 

organizacji w roku szkolnym 2020/2021 nauki i religii Kościoła Ewangelicko-

Metodystycznego w R.P. 

Uchwała dotyczyła wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia określającego 

warunki organizacji przez Gminę Kielce nauki religii  Kościoła Ewangelicko – 
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Metodystycznego w R.P. uczniom uczęszczającym do szkół podstawowych  na terenie 

Gminy Piekoszów. Warunkiem realizacji niniejszego ustanowienia było podjęcie przez  

Radę Miasta Kielce analogicznej uchwały, której ostatecznie nie podjęto.  

5) Nr XXXVI/329/2021  z dnia 30 września 2021 r. zmieniająca uchwałę  

nr XXIX/273/2021Rady Gminy Piekoszów w sprawie ustalenia zasad i trybu 

korzystania z pomieszczeń oraz minimalnych opłat za ich wynajem w Zespole 

Placówek Oświatowych w Piekoszowie  

 

Uchwała dotyczyła waloryzacji opłat za wynajem szkolnych pomieszczeń w Zespole 

Placówek Oświatowych w Piekoszowie w oparciu o aktualny dodatni wskaźnik cen 

towarów i usług konsumpcyjnych za ostatni rok ogłaszany przez Prezesa Głównego 

Urzędu Statystycznego. Uchwała określała propozycję nowych stawek czynszu, które 

będą obowiązywały przez kolejny rok kalendarzowy.  

6) Nr XXXVIII/350/2021  z dnia 25 listopada 2021 r. zmieniająca uchwałę  

nr XXIX/273/2021Rady Gminy Piekoszów w sprawie ustalenia zasad i trybu 

korzystania z pomieszczeń oraz minimalnych opłat za ich wynajem w Zespole 

Placówek Oświatowych w Piekoszowie  

 

W niniejszej uchwale do katalogu podmiotów, które zwalnia się z ponoszenia opłat 

za korzystanie z pomieszczeń szkolnych Zespołu Placówek Oświatowych 

w Piekoszowie wpisuje się członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Piekoszowie. 

Bezpłatny dostęp m.in. do sali gimnastycznej ZPO Piekoszów umożliwi strażakom 

wywiązywanie się z ich obowiązków statutowych. 

7) Nr XXXIX/370/2021  z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie planu dofinansowania 

form doskonalenia zawodowego na rok 2022 za kształcenie nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez 

Gminę Piekoszów  - uchwała do realizacji w ciągu 2022 roku. 

 

Uchwały podjęte w 2020 r., a realizowane w 2021 r. 

 

1) Nr XXVIII/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 

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 
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uchwały w Gminie Piekoszów na doskonalenie zawodowe nauczycieli w roku 2021 

wyodrębniono łącznie środki w wysokości 127.681 zł. Wykorzystano środki 

w wysokości 39 690,01 zł, łącznie dofinansowanie otrzymały 34 wnioski, z czego: 

➢ Szkoły Podstawowej w Brynicy – 3.300 zł - dofinansowanie otrzymały  

3 wnioski, 

➢ Szkoły Podstawowej w Łosieniu – 5.600 zł – dofinansowanie otrzymało  

6 wniosków, 

➢ Szkoły Podstawowej w Rykoszynie – 2.200 zł - dofinansowanie otrzymały  

2 wnioski, 

➢ Szkoły Podstawowej w Szczukowskich Górkach – 4.550,01 zł – dofinansowanie 

otrzymało 5 wniosków, 

➢ Szkoły Podstawowej w Zajączkowie – 3.300 zł – dofinansowanie otrzymały  

3 wnioski, 

➢ Zespołu Oświatowych Placówek Integracyjnych w Micigoździe – 7.560 zł – 

dofinansowanie otrzymały 3 wnioski. 

➢ Zespołu Placówek Oświatowych w Jaworzni – 1.100 zł – dofinansowanie 

otrzymał 1 wniosek, 

➢ Zespołu Placówek Oświatowych w Piekoszowie – 12.080 zł – dofinansowanie 

otrzymało 11 wniosków, 

 

W porozumieniu z dyrektorami szkół i placówek oświatowych ustalono maksymalną 

kwotę na dofinansowanie opłat za kształcenie nauczycieli na rok 2021 w wysokości nie 

większej niż 1.100 zł. za semestr nauki dla jednego nauczyciela.  

 

2) 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 

przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez 

gminę Piekoszów 

W niniejszej uchwale do katalogu kryteriów określanych przez organ 

prowadzący, uwzględnianych podczas drugiego etapu rekrutacji do publicznych 

przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych 

dopisano nowe kryterium - Dzieci, których rodzic/rodzice (prawny opiekun/prawni 

opiekunowie) rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym 

właściwym dla gminy Piekoszów, a w przypadku rolnika/rolników płaci/płacą podatek 

rolny na rzecz gminy Piekoszów - określono również jego wartość punktową, oraz 

wskazano dokument potwierdzający jego spełnienie.   

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

kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających 
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spełnienie tych kryteriów na drugim etapie rekrutacji do klas pierwszych 

publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Piekoszów 

W uchwale do katalogu kryteriów określanych przez organ prowadzący, 

uwzględnianych podczas drugiego etapu rekrutacji do publicznych przedszkoli  

i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych dopisano nowe 

kryterium – Miejsce pracy rodzica/rodziców, opiekuna prawnego/ opiekunów prawnych 

znajduje się w obwodzie szkoły - określono również jego wartość punktową, oraz 

wskazano dokument potwierdzający jego spełnienie.   
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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) 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 70 uczniów (w tym: 59 uczniów z klas V-

VII oraz 11 uczniów absolwentów szkół podstawowych) w wysokości 100 zł 

miesięcznie przez okres 10 miesięcy począwszy od miesiąca lipca 2021 roku. 

Stypendystom (absolwentom) z klas VIII przyznano stypendium jednorazowo  

w wysokości 1 000 zł w miesiącu lipcu 2021 roku. 
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4.7. Realizacja uchwał związanych z planowaniem przestrzennym. 

Rada Gmin Piekoszów w 2021 roku nie podejmowała nowych uchwał z zakresu 

planowania przestrzennego. W toku realizacji są uchwały podjęte w latach poprzednich, 

a dotyczących zmiany studium kierunków i zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Piekoszów obejmującej cały obszar gminy, projekt zmiany studium przekazany został 

do uzgodnienia i zaopiniowania do właściwych organów i na chwilę obecną nanoszone 

są na ten projekt zgłoszone uwagi. Sporządzenie planów miejscowych dla miejscowości 

Gałęzice i Micigózd uzależnione jest od wcześniejszego uchwalenia ww. zmiany 

studium, gdyż zgodnie z obowiązującymi przepisami ustalenia miejscowych planów 

muszą być zgodne z zapisami studium. 
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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 2021 roku i były to: 

1) XXXVIII/354/2021 z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia 

regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Piekoszów, 

 

2) XXXVIII/356/2021 z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie wyboru metody 

ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 

stawek takiej opłaty, oraz zwolnienia w części z tej opłaty właścicieli 

kompostujących bioodpady, 

 

3) XXXVIII/357/2021 z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie określenia wzoru 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanek przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy 

Piekoszów,  

 

4) XXXVIII/358/2021 z dnia 25 listopada r. 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. 

 

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 2021 roku Rada Gminy Piekoszów podjęła również uchwałę 

Nr XXXVIII/355/2021 z dnia 25 listopada 2021 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. 

Gmina Piekoszów osiągnęła odpowiednie dla 2021 roku poziomy, wskazane                                

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

ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 
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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. 

Szczegółowe dane, dotyczące stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie 

Gminy Piekoszów za 2021 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 2021 roku wykonując obowiązki wynikające z ustawy 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach: 

 

• przeprowadzono  kontrole 350 posesji w zakresie pozbywania się z terenu 

nieruchomości nieczystości ciekłych, 

• przeprowadzono weryfikacje danych zawartych w systemie gospodarki 

odpadami, wystosowano łącznie ok. 120 wezwań do wyjaśnienia danych 

zawartych w deklaracjach o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, 

• wprowadzono do systemu gospodarki odpadami 705 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 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. Natomiast w 2021 

roku zrealizowano Gminny Konkurs Ekologiczny, który odbył się w Szkole 

Podstawowe w Łosieniu w dniu 28 października 2021 r. W konkursie udział wzięli 

uczniowie szkół podstawowych z terenu gminy Piekoszów. 

W 2021 r. Gmina Piekoszów otrzymała kolejne dofinansowanie na realizację 

„Programu  usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Piekoszów”, 

w ramach którego: 

✓ usunięta ilość materiałów zawierających azbest wynosiła: 157,220 ton,  
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✓ zdemontowania ilość materiałów zawierających azbest wynosiła: 15,3700 

ton. Razem unieszkodliwiono 172,590 ton płyt azbestowo-cementowych, 

pochodzących z 71 nieruchomości, co stanowi 100% złożonych wniosków, 

czyli  zakwalifikowano wszystkie wnioski, które wpłynęły w terminie 

naboru i nie podlegały rezygnacji.  

 

Łączny koszt przedsięwzięcia wyniósł  71.191,67 zł, co stanowiło 70% dotacji 

przyznanej łącznie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Kielcach oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Warszawie. Natomiast pozostałe 30% kosztów to środki własne z budżetu 

gminy Piekoszów. 

 

Prowadzoną corocznie akcją jest również zakup drzew i krzewów miododajnych 

oraz ich nasadzenie na terenie Gminy Piekoszów – zakupione 30 sztuk drzew 

miododajnych z gatunku klon globosum posadzono na działce o nr. ewidencyjnym 

1578/344, obręb Piekoszów (jest to teren między sklepami Lewiatan, a Mrówką). 

Wartość całkowita zadania wyniosła 12.300 zł, co  stanowi wkład własny                                

i pochodziły z budżetu gminy.  

 

Gmina otrzymała również 30 drzewek i 60 krzewów z realizowanego projektu 

„Zakup drzew i krzewów miododajnych, przeznaczonych do nasadzenia na terenie 

zieleni, dostępnych publicznie w województwie świętokrzyskim”. Jest to projekt 

finansowany ze środków Samorządu Województwa Świętokrzyskiego, dofinansowany  

przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, 

które przekazane zostały do następujących szkół:  

✓ Szkoła Podstawowa w Łosieniu otrzymała 10 drzewek i 50 krzewów, 

✓ Zespół Placówek Oświatowych w Jaworzni otrzymał 10 drzewek i 10 krzewów, 

✓ Zespół Placówek Oświatowych w Piekoszowie otrzymał 10 drzewek. 

      

W/w drzewka i krzewy zostały zagospodarowane w miejscach zielonych wokół szkół. 

 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Piekoszów przyjęty 

uchwałą XXXVIII/354/2021 z dnia 25 listopada 2021 r.  –  omówiony jest w Rozdziale 

5. „Realizacja programów i polityk”. 
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Rozdział 5. 

Realizacja programów i polityk. 

Rada Gminy Piekoszów w 2021 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; 

• Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Piekoszów. 

W 2021 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 dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego 

na terenie Gminy Piekoszów;  

• aglomeracja Piekoszów; 

Oprócz programów, do których opracowania i uchwalenia uprawniona jest Rad 

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

wymienić należy:  

• Program Rodzina 500+ ;  

• Karta Dużej Rodziny; 

• Program “Dobry Start”; 

• Program “Za życiem”; 

• Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa – program unijny; 

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

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego. 

Program współpracy Gminy Piekoszów z organizacjami pozarządowymi 

i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok 

został przyjęty 30 listopada 2020r. - uchwałą Nr XXVII/243/2020 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 2021 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 2021 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu udzielono dotacji 

na łączną kwotę  122.000 zł następującym podmiotom: 

 

• Klub Sportowy Feniks Jaworznia – 15.000 zł; 

• Gminny Ludowy Klub Sportowy „Astra” Piekoszów -  77.000 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. 

Podstawę do uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 przyjętego 

uchwałą Nr XXVIII/254/2020 Rady Gminy Piekoszów z dnia 30 grudnia 2020 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 2021 roku stanowiła kwota: 

423.000 zł. Wykonanie planu stanowiła kwota: 129 168,46 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 trzeźwy, zdrowy i bezpieczny 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 takie działania jak: 

• pozalekcyjne zajęcia sportowo - rekreacyjne dla dzieci i młodzieży z terenu 

gminy, 

• pozalekcyjne zajęcia taneczne dla zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci             

i młodzieży szkolnej,   

• warsztaty na temat doskonalenia kompetencji społecznych, 

• programy profilaktyczne dla młodzieży, w tym spotkanie z rodzicami oraz 

szkolenie dla Rady Pedagogicznej mające na celu wzmocnienie i uzupełnienie 

codziennej pracy wychowawczej rodziców i nauczycieli, motywowanie 

młodzieży do unikania narkotyków, alkoholu, papierosów, dopalaczy, hazardu 

itp. używek, 

• działania edukacyjno – artystyczne (konkursy) jako alternatywne formy 

spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież. 
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Na podstawie oferty realizacji zadania publicznego zlecono realizację zadań 

publicznych w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom - na łączną kwotę dotacji 

wynoszącą 25.000 zł następującym podmiotom:  

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

• Stowarzyszenie Sportu Rekreacji i Zdrowia Klub Karate Morawica – 5.000 zł 

 

      W wyniku ogłoszenia otwartego konkurs ofert na realizację w 2021 roku zadań 

publicznych gminy z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania patologiom społecznym - 

zadanie do realizacji: „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży                     

z Gminy Piekoszów w szczególności z rodzin mniej zamożnych i zagrożonych 

patologiami społecznymi, połączonego z profilaktyką uzależnień, zlecono to zadanie 

Rzymsko Katolickiej Parafii w Piekoszowie – 15.000 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 (uchwała Nr XXXI/294/2021 z dnia 31 marca 2021r. 

Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego poz. 1479).  

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 2021 roku udzielono pomocy 

weterynaryjnej: 

• rannym 11 psom (11 zgłoszeń Urzędu), 

• rannym 5 kotom (5 zgłoszeń Urzędu), 

• rannym 4 sarnom (3 zgłoszenia Policji. 1 zgłoszenie Urzędu), 

• ranna pustułka (zgłoszenie Urzędu). 

 

Porównując interwencje weterynaryjne rok do roku w 2021 roku wykonano ich o 11 

więcej niż w 2020 roku. 

 

W 2021 roku w ramach realizacji zapisów Programu wykonano zabiegi: 

• sterylizacja/kastracja i czipowanie 110 kotów i 43 psów, 

• odłowiono i skierowano do schroniska 39 dorosłych psów i 33 szczeniąt, 

• oraz zutylizowano zwłoki 36 zwierząt (22 dzikich zwierząt i 14 domowych). 

 

Porównując interwencje rok do roku w 2021 roku odłowiono i przekazano do 

schroniska o 9 zwierząt mniej niż w 2020 roku. 
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W 2021 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 2021 roku wyniosła – 142.529,72 zł, w tym: 

1) odławianie i transport bezdomnych zwierząt z przyjęciem do schroniska  

-  83.699,72 zł. 

2) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń 

drogowych z udziałem bezdomnych zwierząt – 19.840 zł. 

3) sterylizacja, kastracja i czipowanie psów/kotów – 26.470 zł. 

4) koszty zakupu karmy dla kotów wolno żyjących przekazanej Społecznemu 

Opiekunowi – 2.800 zł, 

5) utylizacja zwłok zwierząt – 9.720 zł. 

 

Dla porównania kwota wydatków na realizację Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2020 roku to  – 151.789,99 zł. 
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5.4. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy 

Piekoszów na lata 2017 – 2032.    

W 2021 roku kontynuowano realizację „Programu usuwania azbestu i wyrobów 

zawierających azbest dla Gminy Piekoszów na lata 2017 – 2032” , którego przyjęcie 

przez Radę Gminy Piekoszów przeprowadzone było 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 30.602 kg  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 ok 15 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 2021 roku realizując Program unieszkodliwiono 172,590 ton płyt azbestowo-

cementowych, pochodzących z 71 nieruchomości, co stanowiło 100% złożonych 

wniosków. Łączny koszt przedsięwzięcia wyniósł: 71.191,67 zł, co stanowiło 70 % 

dotacji przyznanej łącznie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Kielcach oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska                    
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i Gospodarki Wodnej w Warszawie, natomiast pozostałe 30% były to środki własne 

z budżetu gminy Piekoszów. 

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. 

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 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Dokument ten 

jest aktem prawa miejscowego obowiązującym na terenie całej gminy. Rada Gminy 

Piekoszów uchwałą Nr XXXVIII/354/2021 z dnia 25 listopada 2021 r., uchwaliła 

„Regulamin 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 01.01.2021 r. 

do 31.12.2022 r.  

W ramach realizacji umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 

bezpośrednio sprzed nieruchomości, na terenie Gminy Piekoszów w 2021 roku                             

w dniach od 16 marca 2021 r. do 26 marca 2021 r. przeprowadzono objazdową zbiórkę 

odpadów problemowych, pochodzących wyłącznie z  gospodarstw domowych, tj. mebli 

i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego                                                

i elektronicznego oraz zużytych opon. 
 

W 2018 roku przeprowadzono terenową inwentaryzację 2.500 posesji w zakresie 

posiadania zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków  na 

potrzeby własnego gospodarstwa domowego. Zinwentaryzowano 857 zbiorników  

bezodpływowych, 170 przydomowych oczyszczalni ścieków, ponadto ustalono, iż 84 

gospodarstw nie posiadało zbiorników bezodpływowych i / lub przydomowych 

oczyszczalni ścieków. W stosunku do właścicieli, których nieruchomości nie posiadały 

zbiorników bezodpływowych i/ lub przydomowych oczyszczalni ścieków oraz  wobec 

tych właścicieli nieruchomości, którzy odmówili ankietyzacji lub uznali,                                      

że przedmiotowa inwentaryzacja ich nie dotyczy, na podstawie sporządzonej 

dokumentacji podjęte zostały działania kontrolne. Wysłano 219 wezwań do 
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mieszkańców z miejscowości Zajączków i 131 wezwań  do mieszkańców 

z miejscowości Bławatków o udokumentowanie w formie umowy i dowodów 

uiszczania opłat za korzystanie z usług w zakresie zgodnego z prawem pozbywania się 

z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych. Razem wysłano 350 wezwań. 

W prowadzonej ewidencji zbiorników w 2021 roku zaewidencjonowanych zostało 

1205 zbiorników bezodpływowych (+186) oraz 283 przydomowe oczyszczalnie 

ścieków (+38).  
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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 2019 r. 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 2019 r. pod pozycją 4323. W 2021 roku dokonano zmiany 

Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Piekoszów 

(uchwała Nr XXXVIII/351/2021 z dnia 25 listopada 2021 r.), którą omówiono 

w punkcie 3.6.  

W 2019 roku Rada Gminy również uchwaliła Wieloletni Plan Rozwoju 

i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i  Kanalizacyjnych na lata 2019 - 2027 

Zakładu Usług Komunalnych w Piekoszowie podejmując w dniu 28 sierpnia 2019r. 

uchwałę Nr XIV/95/2019. 
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5.8. Programy wieloletnie. 

 
W 2021 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 2021 roku zaszczepiono 229 osób 

spełniających kryteria włączenia do programu. Wartość poniesionych kosztów  

w ramach programu w 2021 r. to kwota – 10.305 zł. Mniejsza, niż zakładano liczba osób 

zaszczepionych przeciwko grypie była spowodowana stanem pandemii, w którym 

mieszkańcy bardziej skupili się na przyjmowaniu szczepionek przeciwko Covid-19.  

Częścią programu jest kampania informacyjno-promocyjna, która polega 

na przekazaniu  informacji na temat realizowanego programu na tablicach ogłoszeń, 

lokalnych stronach internetowych i w gminnej prasie.  

        

Od 2021 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 2021 wsparciem asystenta rodziny objętych zostało łącznie  26 rodzin,  

z czego w siedmiu rodzinach współpraca została zakończona. W czterech współpraca 

została zakończona ze względu na osiągnięcie celów, w jednej rodzinie asystent 

zakończył pracę ze względu na zaprzestanie współpracy przez rodzinę oraz w dwóch 

rodzinach ze względu na zamianę miejsca zamieszkania. 

 

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 

2021-2026” przyjętym uchwałą Nr XXVIII/256/2020 Rady Gminy Piekoszów z dnia 

30 grudnia 2020r.  

Program ten obejmuje swoim zakresem zadania mające na celu przede wszystkim 

ochronę osób doznających przemocy w rodzinie. Realizatorami programu jest Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Piekoszowie, Policja, Gminna Komisja Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, placówki oświatowo - wychowawcze,  Zakład Opieki 

Zdrowotnej, kuratorzy sądowi poprzez pracę w Gminnym Zespole Interdyscyplinarnym 

do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
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W 2021 roku odbyło się 8 posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego oraz  

50 posiedzeń Grup Roboczych, na których diagnozowano sytuacje w poszczególnych 

rodzinach, wymieniano się informacjami, dyskutowano o możliwościach udzielenia 

odpowiedniego wsparcia rodzinie, omawiano możliwości dotyczące profilaktyki, 

rozpowszechniania wiedzy na temat przemocy w środowisku, podnoszenia kwalifikacji 

osób pracujących z rodziną dotkniętą przemocą. 

 

Uchwałą Nr XLII/293/2017 Rady Gminy Piekoszów z dnia 29 czerwca 2017r.  

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 2021 przeprowadzono następujące działania: 

• organizacja zajęć pozalekcyjnych dla uczniów oraz tworzenie szkolnych 

pracowni komputerowych w ramach tego działania pozyskano środki  

i realizowano w Szkole Podstawowej w Piekoszowie projekt w ramach 

dofinansowania z EFS pt. „Piekoszów ze wsparciem TIK”  Budżet projektu 

opiewa na kwotę rzędu 180.000 zł  z czego dofinansowanie to środki  

w wysokości 150.000 zł, wkład własny finansowy ok. 24.000 zł, a wkład 

własny niefinansowy  w postaci użyczenia sal lekcyjnych to 6.000 zł. 

Realizacja projektu rozpoczęła  się w lipcu 2021 roku  i była adresowana do 

461 uczniów Szkoły Podstawowej w Piekoszowie. W ramach zaplanowanych 

działań została utworzona stacjonarna nowoczesna pracownia komputerowa, 

zakupiono także dwie mobilne pracownie komputerowe, planuje się również 

organizację zajęć dodatkowych dla uczniów z matematyki i języka 

angielskiego oraz szkolenia dla nauczycieli. Gmina Piekoszów pozyskała 

także środki i podpisała umowę na dofinansowanie projektu pt. „Aktywna 

Edukacja w Szkole Podstawowej w Piekoszowie”. Wniosek  złożono w 

odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Urząd Marszałkowski w ramach 

poddziałania pt.: Wzrost jakości edukacji ogólnej – ZIT. Projekt zakłada zakup 

w pełni wyposażonej pracowni terminalowej dla klas I-III, utworzenie 

pracowni aktywnej edukacji wyposażonej w nowoczesne zestawy 

narzędziowe Lego, szkolenia dla nauczycieli i zajęcia pozalekcyjne dla 

uczniów. Budżet projektu opiewa na kwotę rzędu 390.000 zł z czego 

dofinansowanie wynosi 350.000 zł, a wkład własny budżetu gminy 40.000 zł. 

Okres realizacji projektu 1 czerwca 2022 – 30 czerwca 2023. 

• wykorzystywanie technologii TIK w pracy placówek oświatowych  wdrożono 

nowy system e-dziennika Uonet+ Vulcan, który od września 2022 r. będzie 

obowiązywał we wszystkich szkołach i placówkach oświatowych jako jedyny 

dziennik elektroniczny, planuje się również, aby za jego pomocą prowadzić 

dokumentację szkolną rezygnując jednocześnie z tradycyjnej, 

papierowej formy dokumentowania organizacji pracy szkół Gminy 

Piekoszów. 
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• termomodernizacja budynków szkoły w Jaworzni i Micigoździe. Docieplono 

ściany zewnętrzne budynków. Obiekty zyskały estetyczną elewację. 

Wymieniona została także instalacja centralnego ogrzewania wraz  

z całkowitym remontem kotłowni. Zainstalowano instalację fotowoltaiczną,  

a oświetlenie wewnątrz budynków wymieniono na energooszczędne typu 

LED.  Ponadto położono gładzie i pomalowano ściany, wymieniono drzwi  

a także kompleksowo wyremontowano niektóre pomieszczenia.  

• utworzenie szkolnych pracowni, laboratoriów dydaktycznych 

matematycznych, przyrodniczych, multimedialnych – w ramach rządowego 

programu „Laboratoria przyszłości” wszystkie szkoły i placówki oświatowe 

Gminy |Piekoszów pozyskały łącznie 504.000 zł na zakup nowoczesnych 

pomocy dydaktycznych i utworzenie w każdej ze szkół do końca sierpnia 2022 

r. pracowni – laboratoriów przyszłości – wyposażonych wg potrzeb szkoły  

w m.in. drukarki 3D, sprzęt gastronomiczny, audio – wizualny czy 

narzędziowy wykorzystywany przez uczniów do prac technicznych. 

Dodatkowo  Szkoła Podstawowa w Rykoszynie otrzymała w ramach rezerwy 

subwencji oświatowej środki rzędu 80.000 zł na doposażenie w pomoce 

dydaktyczne niezbędne do nauki chemii, fizyki i biologii.  

• promowanie wśród uczniów zdrowego i bezpiecznego stylu życia. W roku 

2021 przeprowadzono we wszystkich szkołach i placówkach oświatowych 

gminną akcję profilaktyki jamy ustnej wśród uczniów. Szkolny gabinet 

dentystyczny, zlokalizowany w budynku ZPO Piekoszów  świadczący na co 

dzień  piekoszowskim uczniom bezpłatną opiekę dentystyczną, przyjął  

w ramach działań profilaktycznych ponad 1000 uczniów ze wszystkich szkół 

i placówek oświatowych Gminy Piekoszów.  W dniach 26 listopada  – 11 

grudnia 2021 r.  został przeprowadzony także w formie zdalnej Ogólnopolski 

Turniej Wiedzy Pożarniczej “Młodzież Zapobiega Pożarom”. W konkursie 

wzięło udział pięć szkół z terenu Gminy Piekoszów. Organizatorem Turnieju 

był Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej  

i Zarządy Oddziałów Związku przy współpracy z organami prowadzącymi 

szkoły. W ramach promowania wśród uczniów zdrowego i bezpiecznego stylu 

życia wspomnieć jeszcze należy o udziale 30 uczniów klas I-III ZOPI 

Micigózd  w programie powszechnej nauki pływania.  

 

Działania zrealizowane w latach 2018 - 2020: 

 

• 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 
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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 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 
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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 

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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• 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 

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. 
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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 2021 roku 

przebiegała płynnie. Przyjęto 2.375 wnioski o ustalenie prawa do świadczenia 

wychowawczego. Pomocą w ramach programu objęto 3.026 dzieci. Wypłacono 37.133 

świadczenia na łączną kwotę 18.700.718 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 2021 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piekoszowie przyjął  

19 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny. Wydano łącznie 151 kart tradycyjnych 

oraz 154 karty elektroniczne.  

Na dzień 1 stycznia 2022r. na ternie Gminy Piekoszów 544 rodzin posiada 

przynajmniej jedną aktywną tradycyjną lub elektroniczną Kartę Dużej Rodziny. Ogółem 

2 057 mieszkańców Gminy Piekoszów ma przyznane karty tradycyjne lub 

elektroniczne. 

 

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 2021 roku nie wypłacono świadczeń w ramach ustawy „Za życiem”. 

      W 2021 roku dzięki współpracy GOPS w Piekoszowie oraz Stowarzyszenia 

na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Razem” z pomocy żywnościowej 

skorzystało 750 najbardziej potrzebujących mieszkańców gminy. Pracownicy 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piekoszowie w ramach programu wydali 

31,7 tony żywności tj. 3 750 paczek dla 750 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 
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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 

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 

2021             336 317,00 zł 254 576,00 zł 331 

 

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 2021 rok. 
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6.1. Inicjatywa lokalna. 

 Rada Gminy Piekoszów w dniu 30 września 2021 r. podjęła uchwałę 

Nr XXXVI/327/2021 w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny 

wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w Gminie 

Piekoszów, która ogłoszona została w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Świętokrzyskiego w dniu 14 października 2021 r. pod poz. 334, zgodnie 

z postanowieniami tejże uchwały obowiązuje od dnia 1 stycznia 2022 r. W budżecie 

Gminy Piekoszów na 2022 rok zaplanowane zostały środki na realizację zadań własnych 

gminy w ramach inicjatywy lokalnej.  

Zgodnie z art. 19b ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, mieszkańcy Gminy Piekoszów (osoby mające miejsce 

zamieszkania na terenie Gminy Piekoszów) mogą złożyć wniosek bezpośrednio lub za 

pośrednictwem organizacji pozarządowych, lub podmiotów wymienionych w art. 3 

ust. 3 ustawy mających siedzibę na terenie Gminy Piekoszów. Mieszkańcem Gminy 

Piekoszów jest osoba zamieszkująca w gminie zgodnie z przesłankami art. 28 Kodeksu 

cywilnego. Utrwalone orzecznictwo sądowe wskazuje, że „ustalenie miejsca pobytu tak 

w zakresie przebywania jak i woli stałego pobytu powinno być oparte o kryteria 

zobiektywizowane. O zamieszkiwaniu w jakiejś miejscowości można mówić więc 

wówczas, gdy występujące okoliczności pozwalają przeciętnemu obserwatorowi na 

wyciągnięcie wniosków, że określona miejscowość jest głównym ośrodkiem działalności 

danej dorosłej osoby fizycznej. Składnikiem zatem pobytu stałego jest realizowanie 

w danej miejscowości obiektywnie sprawdzalnej aktywności życiowej (rodzinnej, 

zawodowej, gospodarczej, czy społecznej). Podkreślenia wymaga także, że zamiar 

stałego pobytu musi być określony na podstawie obiektywnych, możliwych do 

stwierdzenia okoliczności.  

 Zgodnie z art. 19 c ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego 

(rada gminy) określa tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania 

publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Natomiast szczegółowe kryteria oceny 

wniosków powinny uwzględniać przede wszystkim wkład pracy społecznej w realizacje 

inicjatywy lokalnej.  

 W ramach inicjatywy lokalnej zgodnie z ww. ustawą mogą być realizowane  

zadania  w zakresie: 

1) działalności, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 13, obejmującej w szczególności 

budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji i sieci wodociągowej, 

stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego, a także budynków 

oraz obiektów małej architektury; 

2) działalności, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3, 4, 5, 16 i 27;  

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgnjwgi3dmltqmfyc4nbygq4denbtgm
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgnjwgi3dmltqmfyc4nbygq4denbsgi
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3) edukacji, oświaty i wychowania, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 14; 

4) działalności w sferze kultury fizycznej i turystyki, o której mowa w art. 4 ust. 1 

pkt 17 i 19;  

5) ochrony przyrody, w tym zieleni w miastach i wsiach, o której mowa w art. 4 ust. 

1 pkt 18; 

6) porządku i bezpieczeństwa publicznego, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 20; 

7) rewitalizacji, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 32a. 

 

Rada Gminy Piekoszów ww. uchwałą określiła tryb i szczegółowe kryteria oceny 

wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. W myśl 

art. 19 c ust. 2 ww. ustawy oceny wniosku dokonuje organ wykonawczy jednostki 

samorządu terytorialnego (wójt) biorąc pod uwagę szczegółowe kryteria oceny wniosku 

określone przez radę gminy oraz jego celowość z punktu widzenia potrzeb społeczności 

lokalnej. Po uwzględnieniu wniosku, zgodnie z art. 19d ustawy Wójt zawiera 

z wnioskodawcą na czas określony umowę o wykonanie inicjatywy lokalnej. 

Dokumenty związane z realizacją inicjatywy lokalnej, w tym wzór wniosku 

udostępnione zostały na stronie BIP. 

  

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgnjwgi3dmltqmfyc4nbygq4denbtgq
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgnjwgi3dmltqmfyc4nbygq4denbtg4
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgnjwgi3dmltqmfyc4nbygq4denbtg4
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgnjwgi3dmltqmfyc4nbygq4denbtha
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgnjwgi3dmltqmfyc4nbygq4denbtha
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgnjwgi3dmltqmfyc4nbygq4denbuga
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgnjwgi3dmltqmfyc4nbygq4denbvgu
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6.2. Konsultacje społeczne 

W 2021 roku działając na podstawie uchwały Nr XV/108/2019 Rady Gminy 

Piekoszów z dnia 26 września 2019 roku w sprawie określenia zasad i trybu 

przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Piekoszów  - 

przeprowadzono konsultacje w terminie od 14 czerwca 2021 r. do 27 czerwca 2021 r., 

mające na celu poznanie opinii mieszkańców, co do miejsca lokalizacji Punktu 

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Konsultacje przeprowadzono w formie 

anonimowych ankiet. Obwodami konsultacyjnymi było 21 sołectw z Gminy Piekoszów. 

Do tworzenia PSZOK zobowiązuje każdą gminę art. 3 ust.1, ust. 2 pkt 6 oraz ust. 2b 

ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

Zaproponowano lokalizację PSZOK na działce nr 872 w Wincentowie lub na działce 

nr 102/2 w Łubnie, żadna z zaproponowanych lokalizacji nie uzyskała akceptacji, z tych 

też powodów organ wykonawczy gminy złożył autopoprawkę do projektu zmian 

budżetu gminy na 2021 rok poprzez zdjęcie wydatku w dziale 900 rozdziale 90002 § 

6050 – w kwocie 40 tys. zł i wykreślenie poz. 38 („Projekt budowlany dla inwestycji 

PSZOK – Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych”) w załączniku Nr 4 – 

„Zadania inwestycyjne roczne”. Rada Gminy przychyliła się do tej propozycji 

autopoprawki i jednogłośnie (14 głosami za - obecnych radnych) podjęła uchwałę 

Nr XXXIV/316/2021 w sprawie zmian budżetu Gminy Piekoszów na 2021 rok.  

W konsultacjach udział wzięło 3.160 osób, w tym poprzez: badania ankietowego  

głosowanie poprzez stronę internetową – 1 409; badania ankietowego, głosowanie 

poprzez wypełnienie papierowej ankiety – 1 751 osób. 

Wyniki dotyczące lokalizacji PSZOK w Wincentowie działka nr 872, liczba 

głosów "TAK" - 1 450 (z czego przez internet 265), liczba głosów "NIE" - 605 (z czego 

przez internet 527), liczba głosów "NIE MAM ZDANIA" - 14 (z czego przez internet 

4). 

Wyniki dotyczące lokalizacja PSZOK w Łubnie działka nr 102/2 liczba głosów 

"TAK" - 78 (z czego przez internet 75), liczba głosów "NIE" - 583 (z czego przez 

internet 528), liczba głosów "NIE MAM ZDANIA" – 10.  

Głosów nieważnych oddano 420. 

Drugie konsultacje społeczne dotyczyły wniosku o nadanie statusu miasta 

miejscowości Piekoszów w oparciu o postanowienia uchwały Nr XXV/217/2020 Rady 

Gminy Piekoszów z dnia 24 września  2020 roku. Konsultacje z mieszkańcami Gminy 

Piekoszów przeprowadzone zostały w terminie od 04 maja 2021 r. do 31 maja 2021 r. - 

z uwagi na ogłoszony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii w związku 

z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 i obowiązującymi do dnia 03 maja 2021r. 

ograniczeniami wprowadzonymi rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 
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marca 2021r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i  zakazów w 

związku z wystąpieniem stanu epidemii - konsultacje, przeprowadzone były z 

zachowaniem reżimu sanitarnego oraz rozpoczęły się następnego dnia po odwołaniu 

ograniczeń, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 

r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i  zakazów w związku 

z wystąpieniem stanu epidemii tj. od 4 maja 2021 r. Konsultacje przeprowadziło 43 

pełnomocników ds. konsultacji.  

Konsultacje przeprowadzone były w formie bezpośredniej – poprzez osobiste 

składanie podpisów przez mieszkańców na listach konsultacyjnych. 

W konsultacjach udział wzięło 3.253 osób, - „za” nadaniem statusu miasta 

oddano 2285 głosów,  „przeciw” oddano 733 głosy, „wstrzymało się” od głosu 208 

osób.  27 głosów nie zaliczono do żadnej z grup (głosy nieważne). 

Kolejne konsultacje dotyczyły projektu uchwały Rady Gminy Piekoszów 

w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację 

zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w Gminie Piekoszów. Projekt ten 

poddany został konsultacjom z organizacjami pozarządowymi i  podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3  ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie w oparciu o postanowienia uchwały Nr XIII/111/2011 Rady Gminy 

Piekoszów z dnia 18 października 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu 

konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 

ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących 

działalności statutowej tych organizacji. Konsultacje trwały od dnia 25 sierpnia 2021 r. 

do dnia 08 września 2021 r. Nie wniesiono żadnych uwag do konsultowanego 

dokumentu. 

W dniach od 9 lipca 2021 r. do 23 lipca 2021 r. zostały przeprowadzone 

konsultacje społeczne w sprawie zniesienia urzędowych nazw miejscowości 

Plebańskie (wieś) w sołectwie Piekoszów, Podłosienek (wieś) w sołectwie Łosienek, 

Jaworznia Fabryczna (wieś) w sołectwie Jaworznia oraz Dolna Kolonia (wieś) i Stara 

Wieś (wieś) w sołectwie Micigózd, niezbędne do ewentualnego wystąpienia z 

wnioskiem o ich zniesienie. 
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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 2021 roku spłacono obligacje na 

kwotę 3.500.000 zł). Dług na koniec 2021 r. wynosił 11.227.000 zł. Jest to zadłużenie 

z lat poprzednich, gdyż Rada Gminy Piekoszów i Wójt Gminy Piekoszów kadencji 2014 

– 2018 i obecnej kadencji 2018 – 2023 nie zaciągali nowych zobowiązań, a działania 

swe skoncentrowali na regularnej spłacie przejętego zadłużenia. 

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. W 2021 roku wydatkowano na inwestycje 14.292.580,24 zł. 

Szczegółowe przeznaczenie środków na poszczególne zadania opisano w dalszej części 

niniejszego raportu. 

Łącznie od 2017 roku do końca 2021 roku wydatkowano na zadania inwestycyjne 

kwotę ponad  – 55 mln złotych. Natomiast planowane wydatki inwestycyjne w 2022 

roku to kwota – ponad 28 mln złotych. 
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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 – 2021 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. 

Ciąg dalszy działań inwestycyjnych 2021 rok 

• utwardzenie kostką betonową terenu drogi wewnętrznej obok kościoła 

w Łosieniu o pow. 508 m2.  Wartość zadania wyniosła – 99. 349,56 zł, 

• utwardzenie kostką betonową terenu drogi wewnętrznej położonej na działce 

nr 957 w Szczukowicach  na odcinku 170m o łącznej pow. 702 m2. Wartość 

zadania to – 152.259,98 zł, 

• przebudowa bocznych odnóg ul. Jarzębinowej w Piekoszów. W ramach zadania 

wykonano nawierzchnie jezdni szerokości 4,5 m z kostki burkowej na dwóch 

odcinkach dróg, o długości po 130 mb każdy. Przebudowano także oświetlenie 

uliczne poprzez wymianę okablowania, słupów oraz opraw oświetleniowych. 

Całkowita wartość inwestycji to – 510.839,96 zł, 

• „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na dz. nr 766/51 i 766/28 

w miejscowości  Piekoszów (łączniki ulic Żeromskiego, Witosa, 
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Sienkiewicza)”. W wyniku przebudowy wykonano nową nawierzchnie 

asfaltową o szerokości 3,5 m na dwóch odcinkach o łącznej długości 150 mb. 

Całkowita wartość inwestycji to – 121.134,78 zł, 

• przebudowa drogi wewnętrznej Gałęzice – Borki. W ramach zadnia wykonano 

na odcinku 600 mb jezdnię asfaltową szerokości 4 m wraz  obustronnymi 

poboczami o szerokości 7 cm. Całkowita wartość zadania wyniosła – 

210.266,85zł, 

• przebudowa bocznej odnogi ulicy Żeromskiego w Piekoszowie w części dot. dz. 

766/90 obręb 0013 Piekoszów”. W wyniku realizacji inwestycji wykonano 

nawierzchnie asfaltową szerokości 5 m i długości 50 mb. Całkowita wartość 

inwestycji to – 66.495,84  zł, 

• „Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 522 w miejscowości Jaworznia” 

W wyniku realizacji inwestycji wykonano nawierzchnie asfaltową szerokości 

5 m i długości 130 mb, kanalizację deszczową oraz miejsca postojowe. 

Całkowita wartość inwestycji to – 373.765,54 zł, 

• „Przebudowa ulic Południowa i Leśna w miejscowości Micigózd”. W wyniku 

realizacji inwestycji wykonano jezdnie asfaltową szerokości 4,5 m na odcinku 

760 mb, utwardzono pobocza, wykonano odwodnienie a także wybudowano 

kanał technologiczny. Całkowita wartość inwestycji to: - 914.199,89 zł. Zadanie 

to było dofinansowanie z budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu 

Rozwoju Dróg w kwocie – 639.939 zł, 

• „Przebudowa ulicy Słonecznej w miejscowości Micigózd”. W wyniku realizacji 

zadania powstała nowa jezdnia asfaltowa o szerokości 5 i długości 450 mb, 

przebudowano także zjazdy na posesji, wykonano nowe przepusty pod zjazdami, 

odmulono rowy odwadniające oraz umocniono skarpy rowu płytami ażurowymi. 

Całkowita wartość inwestycji to – 749.999,88 zł. Zadanie to było dofinansowane 

ze środków budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Dróg 

Samorządowych kwotą – 524.739 zł, 

• „Przebudowa ulic Żeromskiego, Witosa w miejscowości Piekoszów, Gmina 

Piekoszów, Woj. Świętokrzyskie”. W ramach zadnia wykonano nawierzchnie 

asfaltową szerokości 5m na obu odcinkach ulic o łącznej długości 570 mb., 

obustronne chodniki o szerokości 1,5 m, kanalizację deszczową oraz nowe 

oświetlenie uliczne. Inwestycja ta była dofinansowania w ramach Rządowego 

Funduszu Dróg Samorządowych. Całkowita wartość zadania to – 

3.040.740,39zł, wartość dofinansowania z budżetu Państwa to – 1.800.000 zł, 

• „Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Reja w Piekoszowie”. W wyniku inwestycji 

wykonano nawierzchnie altową drogi o szerokości 5 i długości 120 mb, 

wykonano także chodnik dla pieszych a także zmodernizowano oświetlenie 

uliczne. Całkowita wartość zadania to – 286.233,40 zł, wartość dofinansowania 

z budżetu Państwa to – 200.363 zł, 



Strona 101 z 119 
 

• „Remont odprowadzenia wód z odwodnienia drogi gminnej 02835T Zajączków, 

przez wieś” W ramach inwestycji wykonano remont odwodnienia na odcinku 

126 mb. Wartość zadania – 121.087,84 zł. 

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 zł, 

• budowę linii oświetleniowej kablowej na odcinku 136mb składająca się z 2 

stanowisk słupowych i 2 opraw LED w miejscowości Lasek. Wartość zadania 

9.800 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. 

Zadania w zakresie oświetlenia zrealizowane w 2021 roku: 

• budowa oświetlenia ulicznego w Janowie (Dolnym) – wartość 47.232 zł, 

zamontowano 7 słupów z oprawami LED. 

• budowa napowietrznej sieci elektroenergetycznej 0,23 kV oświetlenia 

drogowego w Bławatkowie przy ulicy Słonecznej – wartość 41.820 zł, 

zamontowano 11 słupów z oprawami LED. 

• budowa napowietrznej sieci elektroenergetycznej 0,23 kV oświetlenia 

drogowego w Bławatkowie przy ulicy Kieleckiej  - wartość 27.058,99 zł, 

zamontowano 6 słupów z oprawami LED. 
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• budowa kablowej sieci elektroenergetycznej 0,23 kV oświetlenia drogowego 

w Piekoszowie przy ulicy Leśnej – wartość  zł, wykonano 7 słupów z oprawami 

LED.                                                             53.524,29 zł 

• rozbudowa kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oświetlenia drogowego 

w Piekoszowie przy ulicy Czarnowskiej w pasie drogi wojewódzkiej nr 786,  

wykonano 15 słupów z oprawami LED, oraz przebudowa napowietrzno - 

kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oświetlenia drogowego 

w Szczukowicach w pasie drogi wojewódzkiej nr 768, łącznie na kwotę 

156.687zł, wykonano 4 słupy z oprawami LED. 

 

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,  

W 2021 roku zadania ww. zakresie realizował Zakład Usług Komunalnych 

w Piekoszowie Sp. z o.o. – opisane zostały w Rozdziale 3.6. 

 

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 

 



Strona 103 z 119 
 

oraz modernizacja budynku wraz z przeniesieniem punktu bibliotecznego; 
• utwardzenie placu i wykonanie małej architektury przy remizie OSP 

w Szczukowicach – wartość zadania 12.849,31 zł; 

• utwardzenie placu postojowego przy GOPS w Piekoszowie – wartość zadania 

102.090 zł. 

 

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 
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z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót w systemie 

zaprojektuj i wybuduj. 

 

W 2021 kontynuowano działania projektowe obejmujące następujące zadania: 

 

• koncepcja zmiany organizacji ruchu DW 786 - odcinek ulica Czarnowska 

w Piekoszowie. 

• dokumentacja projektowa przebudowy drogi gminnej ul. Żeromskiego 

w Piekoszowie w części dot. dz. 766/90, 

• przebudowa drogi gminnej 002844T Piekoszów - Stara Wola, na odcinku 440 

mb w miejscowości Piekoszów,  

• przebudowa drogi gminnej wewnętrznej Piekoszów, ul. Reja dz. 766/7, 

• przebudowa drogi gminnej Micigózd, Kamionki  o długości 820 na dz. 253/2 

i 191, 

• przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na dz. 766/51 i 766/28 na odcinku 155 

mb w Piekoszowie, 

• przebudowa drogi wewnętrznej ul. Kniaziowa w Rykoszynie. 

 

W 2019 roku opracowano 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. Natomiast 

w 2021 roku wydano 113 uzgodnień/decyzji na lokalizację urządzeń obcych w pasie 

drogowym. 
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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 127 661,70 zł, 

• zakup kruszywa drogowego na potrzeby remontów dróg tłuczniowych 

w ilości 8200 ton za kwotę 136  161,00 zł, 

• remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych jezdni dróg gminnych  

i wewnętrznych o łącznej powierzchni 621,37 m2 za kwotę 68 350,70 zł, 

• koszenie traw na poboczach oraz samosiejek zlokalizowanych w pasie 

drogowym dróg gminnych i wewnętrznych o łącznej powierzchni 361 300 m 

za kwotę 36.130,00 zł 

• mechaniczne zamiatanie dróg gminnych o łącznej długości 7000 mb za kwotę 

26 989,20 zł 

• wycinka zakrzewień zlokalizowanych w pasie drogowym dróg gminnych 

i wewnętrznych na odcinkach dróg o łącznej długości 3000 m o wartości 

46 125,00 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 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. 

Pozyskano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Kielcach dofinansowanie w ramach zadania „Przesłanie klimatyczne. 

Uczniowie kl. VIII Szkoły Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Rykoszynie”. 

Gmina Piekoszów otrzymała dofinansowanie w kwocie 13.586 zł. z przeznaczeniem 

na doposażenie pracowni edukacyjnej w Szkole Podstawowej w Rykoszynie 

w pomoce oraz sprzęt dydaktyczny niezbędny do realizacji treści programowych 
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dotyczących ekologii oraz na organizację wycieczki ekologiczno-przyrodniczej do 

Centrum nauki „Kopernik” w Warszawie.  

 

Gmina Piekoszów kolejny raz w 2021 roku zakwalifikowała się do projektu 

powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”. W programie udział wzięło 30 uczniów 

klas  I-III  ze Szkoły Podstawowej w Micigoździe. 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 5.000 zł. 

 

Na podstawie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych i rozporządzenia 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 marca 2021r. Gmina Piekoszów otrzymała 

dotację celową: 

➢ na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały 

ćwiczeniowe w wysokości 203.793,40 zł. Zgodnie ze złożonymi wnioskami 

dotacje otrzymało 8 placówek oświatowych prowadzonych przez gminę. Łączna 

liczba uczniów, która została objęta dotacją to 1.453 uczniów. 

➢ na finansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 

726.674,00 zł. Liczba uczniów w wieku do 5 lat korzystających z wychowania 

przedszkolnego na obszarze gminy w roku budżetowym 2021 wyniosła 500. 

 

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 453 uczniów. Łączny 

koszt dowozu wg zamówienia publicznego w roku szkolnym 2021/2022 wynosi 

528.422,62 zł.  

 

Gmina Piekoszów  złożyła wnioski do Ministerstwa Edukacji Narodowej o środki 

 z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 rok: 

1) z tytułu dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do 

realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w Szkole 

Podstawowej w Rykoszynie. Na ten cel pozyskano środki  

rzędu 80.000 zł. 

2) z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw  dla 3  

nauczycieli, którzy odeszli na emerytury lub zakończyli pracę w szkole na 

podstawie art. 20 Karty Nauczyciela Ministerstwo Finansów przekazało środki 

 w wysokości 60.000 zł. 
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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 2021r. Ministerstwo 

Finansów przekazało na ten cel środki w wysokości 76.000 zł. 

 

Na podstawie umowy zawartej w 2021 roku pomiędzy Świętokrzyskim Kuratorem 

Oświaty, a Gminą Piekoszów Kuratorium przekazało Gminie Piekoszów środki  

w wysokości 15.488,58 zł  z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów 

kształcenia młodocianych pracowników w  zakresie i na zasadach określonych w art. 

122 ustawy Prawo oświatowe.  

 

Gmina Piekoszów pozyskała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację 

projektu pt. „Piekoszów ze wsparciem TIK”. Kwota dofinansowania wyniosła 

157.601,25 zł, a wkład własny Gminy Piekoszów 24.355 zł. Zadania zaplanowane  

w projekcie realizowane są w Szkole Podstawowej w Piekoszowie od lipca 2021 r.   

i obejmują: utworzenie nowoczesnej pracowni komputerowej/terminalowej dla klas  

IV-VIII, zakup dwóch mobilnych pracowni komputerowych (12 laptopów 

 z multimedialnym programem edukacyjnym),  realizację zajęć pozalekcyjnych dla 

uczniów z zakresu przedmiotów ścisłych, humanistycznych, języka angielskiego oraz 

programowania. Wsparciem w postaci szkoleń zostało objętych również 21 nauczycieli. 

  

 W listopadzie 2021 r. Gmina Piekoszów podpisała także umowę z Urzędem 

Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego na realizację kolejnego projektu 

współfinansowanego z EFS pt. „Aktywna Edukacja w SP w Piekoszowie”. Budżet 

projektu opiewa na kwotę 390.464,88 zł, z czego dofinansowanie wynosi 351.339,68 zł, 

a wkład własny 39.125,20 zł. Planowany termin realizacji zadania czerwiec 2022 

 – czerwiec 2023. Zaplanowane w projekcie działania to: utworzenie nowoczesnej 

pracowni komputerowej/terminalowej dla klas I-III oraz pracowni aktywnej edukacji 

wyposażonej w 27 zestawów klocków Lego Education, stoły do pracy narzędziowej, 

monitor interaktywny, urządzenie wielofunkcyjne, laptop, szafki do przechowywania. 

Projekt zakłada także wsparcie szkoleniowe dla nauczycieli oraz zajęcia pozalekcyjne 

dla uczniów. 

 

 Ministerstwo Edukacji i Nauki dofinansowało sześciu szkołom Gminy 

Piekoszów realizację wycieczek edukacyjnych w ramach pilotażowego programu 

„Poznaj Polskę”. Łączna wysokość środków pozyskanych na ten cel to 43.212 zł. 

Wkład własny gminy wyniósł 9.446,40 zł. W ramach przedsięwzięcia szkoła 

podstawowa z Łosienia, Jaworzni, Micigozdu, Rykoszyna, Szczukowskich Górek 
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 i Zajączkowa zorganizowały łącznie dla 591 uczniów wycieczki edukacyjne m.in.  

do Krakowa, Wieliczki,  Sandomierza, Warszawy, Zakopanego, Wadowic. 

 

 Wszystkie szkoły i placówki oświatowe Gminy Piekoszów otrzymały w ramach 

rządowego „Programu Laboratoria Przyszłości” wsparcie finansowe na zakup 

nowoczesnych pomocy dydaktycznych m.in.: z zakresu robotyki, pracy narzędziowo-

technicznej, sprzętu audio – video. Łączna kwota pozyskanych środków to 504.000 zł. 

(w tym po 60 tys. zł otrzymały szkoły w Brynicy, Jaworzni, Micigoździe, Rykoszynie, 

Zajączkowie, po 30 tys. zł otrzymały szkoły w Łosieniu i Szczukowskich Górkach, 

a szkoła w Piekoszowie otrzymała 144 tys. zł). Program nie zakładał wniesienia wkładu 

własnego. Ostateczny termin na wydatkowanie środków upływa 31 sierpnia 2022 r.  

 

 Szkoła Podstawowa w Łosieniu oraz Zespół Oświatowych Placówek 

Integracyjnych w Micigoździe otrzymały dofinansowanie łącznie w wysokości 63.000zł 

na zakup w ramach rządowego programu Aktywna tablica pomocy dydaktycznych dla 

uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W ramach środków zakupiono 

laptopy oraz programy multimedialne z przeznaczeniem do pracy 

 z uczniami o różnych rodzajach niepełnosprawności. 
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7.3. Pozyskiwanie środków unijnych na działania inwestycyjne. 
 

W 2021 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 

z 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 termomodernizacją w 2018 r. 

objęto następujące 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 nastąpi w czwartym kwartale 2022 roku. 

Inwestycją zostało objętych  7 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),  

7) Szkoła Podstawowa w Zajączkowie. 

 

W 2021 roku wykonano w ramach ww. działania roboty budowlane 

w następujących budynkach użyteczności publicznej: 

• termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jaworzni – wartość zadania 

1.287.518,96 zł 

• termomodernizacja budynku Zespołu Oświatowych Placówek Integracyjnych 

w Micigóździe – wartość zadania 685.828,59 zł 

• termomodernizacja budynku Biblioteki Centrum Kultury w Piekoszowie 

usytuowanego przy ul. Częstochowskiej 85a (remiza) - wartość zadania 

793.860,89 zł 

 

W powyższych budynkach wykonano między innymi prace polegające na: 

dociepleniu ścian, wymienianie stolarki okiennej i drzwiowej,  przebudowano system 

grzewczy wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła zasilanego biomasą, 

zamontowana została instalacja fotowoltaiczna oraz zostało wymienione oświetlenie 
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wewnętrzne na energooszczędne typu LED. Dodatkowo w budynku BCK 

w Piekoszowie zamontowana została  platforma schodowa dla niepełnosprawnych.    

 

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.  

 

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 

1.151.112,25 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 1.219.952,37 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. Roboty budowlane 

związane z termomodernizacją w/w budynków realizowane były przez cały 2021 rok. 

Prace przy budynku ZOPI Micigózd został ukończone i odebrane w lipcu 2021 roku, 

ich całkowita wartość to 685.828,59 zł, z czego 515.529,11 zł to dofinansowanie z UE. 

Termomodernizacja budynków SP w Jaworzni oraz BCK w Piekoszowie została 

zakończona w czwartym kwartale 2021 roku (całkowita wartość inwestycji dla:  

SP  w Jaworzni - 1.287.518,96 zł, z czego 967.913,31 zł  to środki finansowe z UE; 

BCK w Piekoszowie – 793.860,89 zł, z  czego  496.074,31  zł   to  środki  finansowe  z  

UE).  
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W związku z powstałymi oszczędnościami w projekcie dotyczącym 

termomodernizacji budynków publicznych, w styczniu 2022 roku został zawarty aneks 

do umowy o dofinansowanie, który zwiększał zakres rzeczowy inwestycji o dodatkowy 

budynek, tj. Szkołę Podstawową w Zajączkowie. Zgodnie z zawartym aneksem 

całkowita, szacowana wartość prac dla wszystkich 7 budynków w ramach II etapu 

projektu pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności 

publicznej” wynosi 7.421.229,70 zł, z czego 5.345.681 zł to środki finansowe z Unii 

Europejskiej. Prace termomodernizacyjne przy SP w Zajączkowie zaplanowano na 

drugie półrocze 2022 roku.  

 

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 drugiego 

kwartału 2023 roku. Szacowana wartość inwestycji wynosi 3.057.396,30 zł, z czego 

2.173.786,86 zł to środki finansowe z Unii Europejskiej.  

 

Projekt obejmuje budowę dwóch ciągów ścieżek rowerowych wraz  

z oznakowaniem i oświetleniem 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. Firma nie dotrzymała terminu realizacji przedmiotu umowy, 

a przedłożona dokumentacja posiadała wady, które uniemożliwiały rozpoczęcie robót 

budowlanych. Zakończono współpracę z dotychczasowym wykonawcą i dokonano 

wyboru nowej firmy, która do końca 2022 roku zobowiązana jest do przedłożenia 

kompletnej dokumentacji projektowej wraz z prawomocnymi decyzjami dla zadania 

polegającego na wybudowaniu ścieżek rowerowych na terenie gminy Piekoszów. 

Roboty budowlane zaplanowano na pierwsze półrocze 2023 roku, zostaną one 

zrealizowane przez wykonawcę wyłonionego w wyniku przeprowadzonego 

postępowania  przetargowego. 

Kolejny projekt, który był realizowany przez gminę Piekoszów przy udziale 

środków finansowych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 nazywa się „Zachowanie bioróżnorodności  
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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 zakończyła w maju 2021 roku. Całkowita wartość 

inwestycji wyniosła 1.966.821,09 zł, z czego 1.606.708,15 zł to środki finansowe, które 

gmina otrzymała z Unii Europejskiej. 

 

W ramach zadania zostało wybudowane zadaszenie na prelekcje przy Szkole 

Podstawowej w Jaworzni oraz dwie ścieżki dydaktyczne wraz ze stanowiskami 

edukacyjnymi (elementy jaskiniowe) przedstawiającymi naturalne środowisko fauny  

i flory jaskiniowej oraz zaprezentowanie cyklu życia nietoperzy. Utworzono również 

stanowisko obserwacyjne wraz z niezbędnymi elementami małej architektury. Zadania 

realizowane były na terenie rezerwatu Chelosiowa Jama oraz rezerwatu Moczydło oraz 

w bezpośrednim sąsiedztwie tych obszarów chronionych. Inwestycja została 

przeprowadzona w formule „zaprojektuj i wybuduj”.  

 

W 2021 roku Gmina Piekoszów złożyła dwa wnioski o dofinansowanie do 

Centrum Projektów Polska Cyfrowa.  Pierwszy z nich dotyczy cyfryzacji Urzędu Gminy 

w Piekoszowie i zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie, przewiduje wsparcie 

finansowe ze środków unijnych w wysokości 492.990 zł. Środki te zostaną 

przeznaczone m.in. na: zakup nowoczesnego sprzętu informatycznego, szkolenia 

pracowników oraz wdrożenie e-usług w Urzędzie Gminy w Piekoszowie. Zadanie 

będzie realizowane w latach 2022-2023. Drugi wniosek o dofinansowanie zakłada 

zakup sprzętu komputerowego dla uczących się dzieci z terenu gminy Piekoszów, 

których krewny w linii prostej pracował w Państwowym Przedsiębiorstwie 

Gospodarki Rolnej, funkcjonującym na terenie gminy Piekoszów. Wniosek został 

przygotowany w oparciu o zgłoszenia rodziców, które wpłynęły do Urzędu Gminy. 

Szacowana wartość tego zadania to 508.800 zł. W lutym 2022 roku wniosek został 

zakwalifikowany do dofinansowania, po dopełnieniu wszystkich niezbędnych 

formalności, nastąpi rzeczowa realizacja projektu. Powyższe zadania, związane 

z cyfryzacją,  finansowane będą  w 100% ze środków unijnych.  

 

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 zł. Część środków, tj. 2.032.740 zł została 

wykorzystana przy realizacji inwestycji polegającej na budowie drogi gminnej 

w Piekoszowie wraz kanalizacją sanitarną i oświetleniem. Pozostałe 4.000.000 zł 

przeznaczone    jest      na    budowę    sieci   kanalizacyjnej   wraz   z   infrastrukturą  
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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 rozpoczęły się z końcem 2021 

roku, a ich zakończenie zaplanowano na trzeci kwartał 2022 roku. Następnie w drodze 

przetargu zostanie wybrana firma, która zrealizuje zakres rzeczowy przedmiotowej 

inwestycji.  

Na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej ze Starostwem Powiatowym 

w Kielcach, w sierpniu 2021 roku przyznano środki finansowe w wysokości 80.000 zł. 

na zakup 9-cio osobowego busa, który będzie służył do transportu osób korzystających 

z usług Środowiskowego Domu Samopomocy w Piekoszowie. Dotacja pochodzi 

z „Programu wyrównywania różnic między regionami III”, realizowanego przez 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W październiku 2021 r. 

Gmina Piekoszów podpisała umowę z firmą, która w drugim kwartale 2022 r. 

zobowiązana jest dostarczyć Zamawiającemu nowego busa. Całkowity koszt zakupu 

auta wynosi 147.300 zł.  

W trzecim kwartale 2021 roku, w odpowiedzi na złożone wnioski w ramach 

pierwszej edycji rządowego Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”, 

Gminie Piekoszów zostało przyznane dofinansowanie w formie promesy wstępnej,  

w wysokości 5.000.000 zł na inwestycję pod nazwą „Budowa i wyposażenie Punktu 

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Piekoszów wraz  

z zakupem urządzeń komunalnych”. Całkowity, szacowany koszt zadania to 

5.300.000 zł. Inwestycja będzie obejmowała zaprojektowanie i budowę PSZOK  

w miejscowości Piekoszów oraz zakup i dostawę maszyn i sprzętu komunalnego.  

W połowie 2022 roku planowane jest ogłoszenie przetargu celem wyłonienia firm na 

realizację przedmiotowej inwestycji. Zakończenie całego zadania zaplanowano na 

koniec 2023 roku. 

Pozyskane są również środki finansowe na inwestycje związane z infrastrukturą 

sportową. W marcu 2021 roku złożono do Ministerstwa Sportu i Turystyki wniosek 

o dofinansowanie na inwestycję pn. „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego, bieżni 

oraz budowa budynku technicznego zaplecza sportowego wraz z oświetleniem 

zewnętrznej infrastruktury przy Zespole Placówek Oświatowych w Piekoszowie”. 

Wniosek uzyskał pozytywną opinię i został zakwalifikowany do dofinansowania. 

W styczniu 2022 roku, pomiędzy Ministerstwem a Gminą, została podpisana umowa, 
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której przedmiotem jest udzielenie dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju 

Kultury Fizycznej na realizację w/w inwestycji, w wysokości 493.600 zł.  Szacowany, 

całkowity koszt zadania wynosi 1.647.872 zł. Rzeczowa realizacja inwestycji 

rozpocznie się w 2022 roku, a jej zakończenie zaplanowano na pierwsze półrocze 2023 

roku. W ramach przedsięwzięcia  zostaną wykonane następujące roboty przy Zespole 

Placówek Oświatowych w Piekoszowie: przebudowa i  modernizacja boiska 

wielofunkcyjnego oraz bieżni, budowa budynku technicznego, budowa oświetlenia 

i ogrodzenia zewnętrznej infrastruktury sportowej.   

Gmina Piekoszów pozyskuje środki zewnętrzne nie tylko na wydatki majątkowe, 

ale również na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek podległych 

gminie.  

W 2021 roku Gmina Piekoszów kontynuowała realizację projektu pn. 

„Bezpieczne dzieci – szczęśliwi rodzice”, który współfinansowany był z 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 była 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. 

Projekt realizowano od stycznia 2020 roku do grudnia 2021 roku. W tym okresie rodzice 

dzieci uczęszczających do Żłobka Gminnego w Piekoszowie byli zwolnieni z opłat za 

pobyt swoich dzieci w placówce. Zgodnie z końcowym wnioskiem o płatność całkowita 

wartość zadania wyniosła 1.148.080,32 zł, z czego  947.827,53 zł to środki finansowe 

z Unii Europejskiej.  

Kolejnym zadaniem, które było realizowane z Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego jest projekt pn. „Równe szanse dla wszystkich”. 

Zadanie realizowane było od września 2020 do lipca 2021. Zgodnie z podpisaną umową 

o dofinansowanie oraz końcowym wnioskiem o płatność rozliczającym zadanie, 

całkowita wartość projektu wyniosła 134.377,50 zł,  z czego 110.475,50 zł to środki 

finansowe pozyskane z Unii Europejskiej. W wyniku realizacji przedmiotowego 

projektu wsparcie finansowe otrzymało 38 rodziców dzieci uczęszczających do Żłobka 

Gminnego w Piekoszowie. 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 
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instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat MALUCH+2021. W 2021 roku 

otrzymano z tego programu dofinansowanie w łącznej wysokości 130.560 zł.   
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Tabela 5. Wysokość pozyskanych i zakontraktowanych środków zewnętrznych z różnych źródeł. 

Środki krajowe 

 

Środki z Unii 

Europejskiej 

Inne niż w kol.1 i 2 

1 2 3 

2017  

730.506,69 zł 479.926,00 zł 48.141,37 zł 

Łącznie 2017 rok – 1.258.574,06 zł 

2018  

1.274.769,91 zł 5.471.095,19 zł 139.647,52 zł 

Łącznie 2018 rok – 6.885.512,62 zł 

2019  

7.779.092,39 zł* 2.608.806,78 zł 18.220 zł 

Łącznie 2019 rok – 10.406.119,17 zł 

2020   

6.819.203,64 zł* 1.818.020,64 zł 27.999,88 zł 

Łącznie 2020 rok – 8.665.224,16 zł 

2021 

14.238.752,68 zł* 5.067.368,25 zł 1.115,00 zł 

Łącznie 2021 rok – 19.307.235,93 zł 

2022 – 2023  

środki finansowe zakontraktowane 

8.512.204,80 zł* 5.618.865,53 zł 0,00 zł 

2017-2023 

OGÓŁEM /środki pozyskane i zakontraktowane/ - 60.653.736,27 zł 

Źródło: dane Urzędu Gminy w Piekoszowie. 

* ) w tym środki z Funduszu Dróg Samorządowych, Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych oraz 

Programu „Polski Ład” 
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Wójt Gminy Piekoszów 

    

   /-/ Zbigniew Piątek 
Opracowała G. Tatar – Sekretarz Gminy 

 

Na podstawie materiałów sporządzonych przez: 

1) Skarbnika Gminy – Magdalenę Smolarczyk – Korbę 

2)  Kierowników Referatów Urzędu Gminy w Piekoszowie: 

- ORG - Beatę Misztal  

- USC – Monikę Tomasik 

- EOP – Justynę Robak 

- IRO/OŚM – Damiana Urbanowskiego 

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 
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wg stanu na dzień 30 września 2020 roku wg. Systemu Informacji 
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str.20 
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