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1. WSTĘP 

Na podstawie art. 28aa. pkt 1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym przedkładam Raport o stanie Gminy Bogoria za 2020 rok.   

Raport podsumowuje działania, jakie podejmowane były  w 2020 roku, był to 

czas próby oraz mierzenia się z całkiem  nowymi wyzwaniami jakie stawiały przed 

nami różnego rodzaju ograniczenia z uwagi na pandemię Covid - 19. Był to czas 

szczególny podporządkowany wielu zakazom i nakazom, jednak pomimo reżimu 

sanitarnego i nałożonych obostrzeń pracowaliśmy realizując zaplanowane zadania 

budżetowe dostosowując się do nowej rzeczywistości.      

 Dokument ten pozwala  mieszkańcom na branie czynnego udziału w dyskusji o 

problematyce zawartej w raporcie. Będę wdzięczny za wszystkie Państwa uwagi. 

Zachęcam do lektury i dyskusji nad raportem. 

 

Marcin Adamczyk 

Wójt Gminy Bogoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. INFORMACJE OGÓLNE 
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Gmina Bogoria leży w południowo – wschodniej części województwa 

świętokrzyskiego w Powiecie staszowskim.  

 

 

GMINA BOGORIA NA TLE POWIATU STASZOWSKIEGO 

 

Teren Gminy stanowi obszar graniczny trzech okręgów geograficznych: Gór 

Świętokrzyskich, Wyżyny Sandomierskiej i Pogórza Szydłowskiego, co jest częścią 

makroregionu Kielecko - Sandomierskiego. Bogoria graniczy od północy z Gminą 

Iwaniska, od wschodu z Gminą Klimontów, od południa z Gminą Staszów, a od 

zachodu z Gminą Raków. Zajmuje powierzchnię 123.41 km².  
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Gmina składa się z 37 sołectw. Na czele sołectwa stoi sołtys, którego 

działalność wspomaga Rada Sołecka. 

 

 

 

Sołectwo Bogoria Sołectwo Łagówka Sołectwo Wagnerówka 

Sołectwo Budy Sołectwo Malkowice Sołectwo Wierzbka 

Sołectwo Ceber Sołectwo Mała Wieś Sołectwo Witowice 

Sołectwo Domaradzice Sołectwo Miłoszowice Sołectwo Wola Kiełczyńska 

Sołectwo Gorzków Sołectwo Moszyny Sołectwo Wola Malkowska 

Sołectwo Grzybów Sołectwo Niedźwiedź Sołectwo Wolica 

Sołectwo Józefów Witowicki Sołectwo Pełczyce Sołectwo Wysoki Duże 

Sołectwo Jurkowice Sołectwo Pęcławice Górne Sołectwo Wysoki Małe 

Sołectwo Kiełczyna Sołectwo Podlesie Sołectwo Wysoki Średnie 

Sołectwo Kolonia Bogoria Sołectwo Przyborowice Sołectwo Zagorzyce 

Sołectwo Kolonia Pęcławice Sołectwo Rosołówka Sołectwo Zimnowoda 

Sołectwo Kolonia Pęcławska Sołectwo Szczeglice  

Sołectwo Kolonia Wysoki Małe Sołectwo Ujazdek  
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 Na terenie gminy jest 3647 gospodarstw rolnych, średnia gospodarstwa 

wynosi około 5 ha. Poniższe zestawienie pokazuje wielkość gospodarstw wg 

powierzchni przeliczeniowej gospodarstw: 

828 gospodarstw –  powierzchnia od 1 - 2 ha, 

928 gospodarstw –  powierzchnia od 2 - 5 ha, 

234 gospodarstwa – powierzchnia od 5 – 7 ha, 

121 gospodarstw – powierzchnia od 7 – 10 ha, 

  55 gospodarstw – powierzchnia od 10 – 15 ha, 

  18 gospodarstw – powierzchnia od 15 – 20 ha, 

   9 gospodarstw – powierzchnia od 20 – 50 ha  

 

 

 

Podatki w 2020 roku wynosiły: 

- podatek rolny – 851.547,00 zł, 

- podatek leśny –  29.998,00 zł, 

- podatek od nieruchomości – 232.928,00 zł, 

- podatek od środków transportowych – 107.567,20 zł. 

W Gminie mieszka 7823  osoby z czego: kobiet jest 3921, a mężczyzn 3902.  
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Poniższe zestawienie pokazuje liczbę mieszkańców Gminy z podziałem na grupy 

wiekowe i płeć: 

Na pobyt stały w Gminie Bogoria zameldowanych jest 7766 mieszkańców. 

Dzieci i młodzież do lat 18 stanowi 20,04 % ogółu mieszkańców.  

W 2020 roku na terenie Gminy Bogoria urodziło się 81 dzieci, natomiast zmarło 117 

osób.  

W gminie zameldowano na pobyt stały 197 osób, a na pobyt czasowy 29 osób, 

wydano 372 dowody osobiste. 

Na terenie Gminy Bogoria zarejestrowanych jest 224 podmioty gospodarcze 

wykonujące swoją działalność na terenie gminy. Funkcjonuje jeden duży zakład 

produkcyjny „Kopalnie Dolomitów S.A.” z siedzibą w Sandomierzu wydobywające 

kamień budowlany i drogowy w kamieniołomach Jurkowice i Budy wraz z wytwórnią 

mas bitumicznych zatrudniający około 100 pracowników.  

 

3. ORGANY GMINY 

 

Rada Gminy 

Rada Gminy - organ uchwałodawczy, składa się z 15 radnych, przewodniczącym jest 

Marek Marcinkowski, zastępcami przewodniczącego są: Edyta Utnik i Maciej 

Tutak. 

Pozostali Radni Rady Gminy to: 

 Wiesław Barabasz; 

 Patrycja Dyduch; 

 Dariusz Dubiel; 

 Bogdan Lech; 

 Jolanta Piotrowska; 

 Zdzisław Sarzyński; 

 Danuta Sikora; 

 Lucjan Sławski; 

 Grzegorz Snopek; 

 Anna Stobnicka; 
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 Jolanta Wyrzykowska; 

 Krzysztof Zieliński. 

Rada Gminy powołała następujące komisje stałe: 

 komisję rewizyjna – przewodniczący Krzysztof Zieliński; 

 komisję skarg, wniosków i petycji – przewodnicząca Patrycja Dyduch; 

 komisję ds. budżetu, rolnictwa i inwestycji – przewodniczący Grzegorz 

Snopek; 

 komisję ds. oświaty, kultury, zdrowia, opieki społecznej i bezpieczeństwa 

publicznego – przewodnicząca Edyta Utnik. 

Rada Gminy w 2020 r obradowała na 13 sesjach, podjęła 96 uchwał. Komisja 

Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego 

obradowała na 15 posiedzeniach,  Komisja Budżetu, Rolnictwa odbyła 13 posiedzeń, 

a Komisja Rewizyjna 10, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 12. 

 

Wójt Gminy 

Wójt – Marcin Adamczyk - organ wykonawczy. 

Wójt w  2020 r. wydał 138 zarządzeń z czego 58 jako kierownik urzędu. 

 

UCHWAŁY RADY GMINY: 

Wykaz podjętych uchwał przez Radę Gminy Bogoria w 2020 roku 

  

Lp. Nr uchwały  z dnia  Uchwała Rady Gminy Bogoria z dnia w  sprawie: 

1 XVII/172/2020 28.01.2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Bogoria na 2020 rok 

2 
XVII/173/2020 28.01.2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji stałych Rady Gminy 

Bogoria na 2020 rok 

3 

XVII/174/2020 28.01.2020 r. w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia 
zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty 

dofinansowania opłat w 2020 roku za kształcenie nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę 
Bogoria 

4 XVIII/175/2020 24.02.2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji nr 1/2019. 

5 XVIII/176/2020 24.02.2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji nr 2/2019. 

6 
XVIII/177/2020 24.02.2020 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody w postaci pomnika 

przyrody. 

7 
XVIII/178/2020 24.02.2020 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody w postaci pomnika 

przyrody. 

8 
XVIII/179/2020 24.02.2020 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody w postaci pomnika 

przyrody. 
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9 
XVIII/180/2020 24.02.2020 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody w postaci pomnika 

przyrody. 

10 
XVIII/181/2020 24.02.2020 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody w postaci pomnika 

przyrody. 

11 XVIII/182/2020 24.02.2020 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie Gminy Bogoria. 

12 

XVIII/183/2020 24.02.2020 r. w sprawie ustalenia inkasa oraz wynagrodzenia inkasentów podatku 

rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz podatków pobieranych w 
formie łącznego zobowiązania pieniężnego. 

13 
XVIII/184/2020 24.02.2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-

2032. 

14 XVIII/185/2020 24.02.2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Bogoria na 2020 rok. 

15 

XVIII/186/2020 24.02.2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny przez 

Gminę Bogoria od osoby fizycznej nieruchomości gruntowej położonej 
w obrębie Wierzbka. 

16 

XVIII/187/2020 24.02.2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXXV/288/2017 Rady 

Gminy Bogoria z dnia 31 października 2017 r. w sprawie wieloletniego 
programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Bogoria na 

lata 2017-2022 

17 

XIX/188/2020 22.05.2020 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Bogoria z 
przeznaczeniem na realizowane w roku 2020 prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do 
rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Bogoria. 

18 

XIX/189/2020 22.05.2020 r.  w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie 

wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego dla 
miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na zbiorniku 

wodnym „Buczyna” w Bogorii w 2020 roku. 

19 
XIX/190/2020 22.05.2020 r.  w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bogoria w 

2020 roku. 

20 
XIX/191/2020 22.05.2020 r.  w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu 

Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i 

Przeciwdziałania Narkomanii za 2019 rok. 

21 

XIX/192/2020 22.05.2020 r.  w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy 

Bogoria, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Bogoria, 

warunków i zasad korzystania  z przystanków komunikacyjnych oraz 
ustalenia stawki opłat za korzystanie z tych obiektów. 

22 

XIX/193/2020 22.05.2020 r.  w sprawie zmiany uchwały Nr II/10/2018 Rady Gminy Bogoria z dnia 

28 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta 
Gminy Bogoria. 

23 
XIX/194/2020 22.05.2020 r.  w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Bogorii za 2019 rok. 

24 
XIX/195/2020 22.05.2020 r.  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-

2032. 

25 XIX/196/2020 22.05.2020 r.  w sprawie zmian budżetu Gminy Bogoria na 2020 rok. 

26 
XIX/197/2020 22.05.2020 r.  w sprawie dopłaty do ceny 1 m3 odprowadzanych ścieków dla 

odbiorców usługi z terenu gminy Bogoria. 

27 
XIX/198/2020 22.05.2020 r.  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Bogoria 

nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 234 o 

powierzchni 0,08 ha w obrębie Wysoki Duże. 

28 
XX/199/2020 09.06.2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie 

zmiany przepisów prawa miejscowego (wprowadzenie lokalnej „tarczy 

antykryzysowej”). 

29 
XX/200/2020 09.06.2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-

2032. 

30 XX/201/2020 09.06.2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok. 
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31 XX/202/2020 09.06.2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej. 

32 XX/203/2020 09.06.2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej. 

33 

XX/204/2020 09.06.2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/102/2019 z dnia 29 października 

2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Bogoria. 

34 
XX/205/2020 09.06.2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Bogoria. 

35 XXI/205A/2020 28.07.2020 r. w sprawie nieudzielenia Wójtowi Gminy Bogoria wotum zaufania. 

36 
XXI/206/2020 28.07.2020 r.  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2019. 

37 
XXI/207/2020 28.07.2020 r.  w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania 

budżetu za 2019 rok. 

38 

XXI/208/2020 28.07.2020 r.  w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Bogoria Nr XIII/103/2019 z 
dnia 29 października 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa 
Bogoria w gminie Bogoria. 

39 

XXI/209/2020 28.07.2020 r.  w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Bogoria Nr XIII/104/2019 z 

dnia 29 października 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Budy i 

sołectwa Jurkowice w gminie Bogoria. 

40 

XXI/210/2020 28.07.2020 r.  w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Bogoria Nr XIII/105/2019 z 
dnia 29 października 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ceber, 
sołectwa Gorzków i sołectwa Przyborowice w gminie Bogoria. 

41 

XXI/211/2020 28.07.2020 r.  w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Bogoria Nr XIII/106/2019 z 

dnia 29 października 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa 

Domaradzice, sołectwa Szczeglice i sołectwa Zagorzyce w gminie 
Bogoria. 

42 

XXI/212/2020 28.07.2020 r.  w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Bogoria Nr XIII/107/2019 z 

dnia 29 października 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa 

Grzybów, sołectwa Mała Wieś                    i sołectwa Miłoszowice w 

gminie Bogoria. 

43 

XXI/213/2020 28.07.2020 r.  w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Bogoria Nr XIII/108/2019 z 

dnia 29 października 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa 
Kiełczyna i sołectwa Wola Kiełczyńska w gminie Bogoria. 

44 

XXI/214/2020 28.07.2020 r.  w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Bogoria Nr XIII/109/2019 z 
dnia 29 października 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa 

Kolonia Bogoria, sołectwa Rosołówka i sołectwa Zimnowoda w gminie 
Bogoria. 

45 

XXI/215/2020 28.07.2020 r.  w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Bogoria Nr XIII/110/2019 z 

dnia 29 października 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa 

Malkowice i sołectwa Wola Malkowska w gminie Bogoria. 

46 

XXI/216/2020 28.07.2020 r.  w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Bogoria Nr XIII/111/2019 z 

dnia 29 października 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa 
Moszyny, sołectwa Podlesie, sołectwa Kolonia Pęcławska, sołectwa 

Kolonia Pęcławice, sołectwa Kolonia Wysoki Małe i sołectwa 
Wagnerówka w gminie Bogoria. 

47 
XXI/217/2020 28.07.2020 r.  w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Bogoria Nr XIII/112/2019 z 

dnia 29 października 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 



 11 

 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa 
Pełczyce, sołectwa Witowice  i sołectwa Józefów Witowicki w gminie 

Bogoria. 

48 

XXI/218/2020 28.07.2020 r.  w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Bogoria Nr XIII/113/2019 z 
dnia 29 października 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa 
Wolica, sołectwa Wysoki Duże, sołectwa Wysoki Małe, sołectwa Wysoki 

Średnie   i sołectwa Pęcławice Górne  w gminie Bogoria. 

49 

XXI/219/2020 28.07.2020 r.  w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Bogoria Nr XIII/114/2019 z 
dnia 29 października 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa 
Łagówka, sołectwa Niedźwiedź, sołectwa Ujazdek i sołectwa Wierzbka 

w gminie Bogoria. 

50 
XXI/220/2020 28.07.2020 r.  w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Budżetu, Rolnictwa i 

Inwestycji. 

51 
XXI/221/2020 28.07.2020 r.  w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Budżetu, Rolnictwa i 

Inwestycji. 

52 
XXI/222/2020 28.07.2020 r.  w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, 

Zdrowia, Opieki i Bezpieczeństwa Publicznego. 

53 XXI/223/2020 28.07.2020 r.  w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Bogoria. 

54 
XXI/224/2020 28.07.2020 r.  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-

2032. 

55 XXI/225/2020 28.07.2020 r.  w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2020. 

56 XXI/226/2020 28.07.2020 r.  w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 

57 

XXI/227/2020 28.07.2020 r.  w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/190/2020 Rady Gminy Bogoria z 
dnia 22 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Bogoria w 2020 roku. 

58 XXI/228/2020 28.07.2020 r.  w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącej Rady Gminy w Bogorii. 

59 XXI/229/2020 28.07.2020 r.  w sprawie odwołania Przewodniczącej Rady Gminy w Bogorii. 

60 XXII/230/2020 30.07.2020 r.  w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Bogorii. 

61 
XXII/231/2020 30.07.2020 r.  w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji 

Wiceprzewodniczącego Rady Gminy  w Bogorii. 

62 XXII/232/2020 30.07.2020 r.  w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w Bogorii. 

63 XXII/233/2020 30.07.2020 r.  w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Bogorii 

64 
XXIII/234/2020 22.09.2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej 

położonej w obrębie Budy. 

65 
XXIII/235/2020 22.09.2020 r.  w sprawie zmiany uchwały nr XLII/365/2018 w sprawie wyrażenia 

zgody na zamianę nieruchomości położonych w miejscowości Grzybów 

z dnia 28 sierpnia 2018 roku. 

66 
XXIII/236/2020 22.09.2020 r.  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-

2032. 

67 XXIII/237/2020 22.09.2020 r.  w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2020. 

68 
XXIII/238/2020 22.09.2020 r.  w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Bogoria 

na rok szkolny 2020/2021. 

69 
XXIII/239/2020 22.09.2020 r.  w sprawie przyjęcia gminnych programów edukacyjnych dla uczniów 

szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Gminę Bogoria. 

70 
XXIII/240/2020 22.09.2020 r.  w sprawie ustalenia Regulaminu Gminnego Programu Wyrównywania 

Szans Edukacyjnych dla uczniów szkół ponadpodstawowych 

prowadzonych przez Gminę Bogoria. 

71 
XXIII/241/2020 22.09.2020 r.  w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów ze środków 

lokalnego programu pt. „Wspieranie edukacji uzdolnionej młodzieży 

uczęszczającej do szkół ponadpodstawowych, dla których organem 
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prowadzącym jest Gmina Bogoria”. 

72 

XXIII/242/2020 22.09.2020 r.  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny przez 

Gminę Bogoria od osoby fizycznej nieruchomości gruntowej położonej 

w obrębie Grzybów. 

73 
XXIV/243/2020 05.10.2020 r.  

 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-

2032. 

74 XXIV/244/2020 05.10.2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2020. 

75 
XXV/245/2020 05.10.2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-

2032. 

76 XXV/246/2020 05.10.2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2020.  

77 XXV/247/2020 27.10.2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Bogoria. 

78 

XXV/248/2020 27 r. 
.10.2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/240/2020 Rady Gminy Bogoria z 
dnia 22 września 2020 r. w sprawie przyjęcia gminnych programów 

edukacyjnych dla uczniów szkół ponadpodstawowych prowadzonych 
przez Gminę Bogoria. 

79 

XXVI/249/2020 24.11.2020 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Bogoria z 

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na 2021 rok. 

80 

XXVII/250/2020 01.12.2020r.                           w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XIX/192/2020 Rady 
Gminy Bogoria z dnia 22 maja 2020 roku w sprawie określenia 

przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Bogoria, których 
właścicielem lub zarządcą jest Gmina Bogoria, warunków i zasad 

korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz ustalenia stawki opłat 
za korzystanie z tych obiektów. 

81 XXVII/251/2020 01.12.2020r.                           w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. 

82 

XXVII/252/2020 01.12.2020 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Gminnego Programu Wyrównywania 

Szans Edukacyjnych dla uczniów szkół ponadpodstawowych 
prowadzonych przez Gminę Bogoria. 

83 

XXVII/253/2020 01.12.2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów ze środków 

lokalnego programu pt. „Wspieranie edukacji uzdolnionej młodzieży 
uczęszczającej do szkół ponadpodstawowych, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Bogoria”. 

84 
XXVII/254/2020 01.12.2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-

2032. 

85 XXVII/255/2020 01.12.2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2020. 

86 
XXVII/256/2020 01.12.2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatków od nieruchomości na 

2021 rok. 

87 
XXVII/257/2020 01.12.2020 r.  w sprawie obniżenia średniej ceny żyta do naliczenia podatku rolnego 

na 2021 rok. 

88 

XXVII/258/2020 01.12.2020 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w 

Kielcach skargi Prokuratora Rejonowego w Staszowie na Uchwałę Rady 

Gminy w Bogorii nr VII/47/19 z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie 
uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bogoria 

89 

XXVII/259/2020 01.12.2020 r. w sprawie zajęcia stanowiska w przedmiocie wysokości opłat za 

zagospodarowanie odpadów komunalnych ustalonych przez 

Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki 

90 
XXVIII/260/2020 30.12.2020 r.                   w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-

2033. 

91 XXVIII/261/2020 30.12.2020 r.                         w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bogoria na 2021 rok. 

92 XXVIII/262/2020 30.12.2020 r.                         w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2020 

93 XXVIII/263/2020 30.12.2020 r.                         w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania 
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Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok. 

94 XXVIII/264/2020 30.12.2020 r.                         w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Bogoria. 

95 
XXVIII/265/2020 30.12.2020 r.                  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na 

nieruchomość gruntową położoną w miejscowości Kiełczyna. 

96 

XXVIII/266/2020 30.12.2020 r.                    w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXXV/288/2017 Rady 
Gminy Bogoria z dnia 31 października 2017r w sprawie wieloletniego 

programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Bogoria na 
lata 2017-2022 

 

Wykaz rozstrzygnięć nadzorczych 

1. Rozstrzygnięcie nadzorcze PNK.I.4130.37.2020. Nieważność uchwały 

XIX/192/2020 z dnia 22.05.2020 r. w części obejmującej ust. 2, 4 i 15 

załącznika Nr 1 do uchwały. 

2. Rozstrzygnięcie nadzorcze PNK.I.4130.48.2020 Nieważność uchwały 

XXIII/240/2020 z dnia 22.09.2020 r. w części określonej w § 5. 

3. Rozstrzygnięcie nadzorcze PNK.I.4130.49.2020. Nieważność uchwały 

XXIII/242/2020 z dnia 22.09.2020 r. 

4. Rozstrzygnięcie nadzorcze PNK.I.4130.50.2020. Nieważność uchwały 

XXIII/241/2020 z dnia 22.09.2020 r. 

5. Rozstrzygnięcie nadzorcze PNK.I.4130.53.2020. Nieważność uchwały 

XXV/247/2020 z dnia 27.10.2020 r. 

Zarządzenia Wójta jako organu gminy w 2020 r. (0050) – 80 

Zarządzenia Wójta jako kierownika urzędu w 2020 r. (120) – 58 

 

Urząd Gminy w Bogorii 

Urząd Gminy podzielony jest na referaty i samodzielne stanowiska pracy. Są to: 

 Referat Budżetu i Finansów; 

 Referat Inwestycji i Rozwoju; 

 Zastępca Kierownika USC; 

 Samodzielne stanowiska ds.: obsługi prawnej, kadrowych, obsługi organów 

samorządowych, informatyzacji i promocji gminy, ewidencji ludności i dowodów 

osobistych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego, 

 Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych; 

 Kierowca samochodu osobowego, 

 Sprzątaczki. 

http://bip.bogoria.pl/pliki/PNK.I.4130.48.2020.pdf
http://bip.bogoria.pl/pliki/PNK.I.4130.49.2020.pdf
http://bip.bogoria.pl/pliki/PNK.I.4130.50.2020.pdf
http://bip.bogoria.pl/pliki/PNK.I.4130.53.2020.pdf
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 Oczyszczalnia Ścieków i obsługa gospodarki wodno - ściekowej 

 Gminne jednostki organizacyjne to: 

Samorządowe Centrum Oświaty, Ośrodek Pomocy Społecznej, Jadłodajnia 

Gminna, Gminny Ośrodek Kultury– wszystkie z siedzibą w Bogorii, Dom Pomocy 

Społecznej w Pęcławicach Górnych 

 

4. BUDŻET GMINY ZA 2020 ROK 

Dochody budżetu gminy zostały wykonane w wysokości: 50.957.982, 99 zł na plan 

w wysokości 53.929.301,06 zł, co stanowi 94,5%. Udział % w dochodach 

kształtuje się następująco: 

 dochody własne wynoszą 18.699.409,86 zł, co stanowi 36,7%; 

 subwencje wynoszą 13.258.117,00 zł, co stanowi 26%; 

 dotacje i środki wynosiły 17.451.296,06 zł, co stanowi 34,3%; 

 środki i dotacje z UE wyniosły 1. 549.160,07 zł, co stanowi 3%. 

 

Wydatki budżetu gminy wyniosły 45.845.620,78 zł na plan w wysokości 

57.063.040,53 zł, co stanowi 80,3%, z czego na wydatki bieżące przeznaczono 

kwotę 42.920.692,72 zł, a na wydatki majątkowe 2.924.928,06 zł.  Z tych 

środków w 2020 roku były realizowane następujące inwestycje: 

 budowa i przebudowa dróg gminnych; 

 przebudowa dróg powiatowych z udziałem środków gminnych;  

Dochody 
własne  36,7% 

Subwencje   
26% 

Dotacje i 
środki  34,3% 

Środki i 
dotacje UE   3% 

Realizacja dochodów  
budżetu w 2020 roku  
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 kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie 

Gminy;  

 zwiększenie dostępności i jakości e-usług publicznych ( zadanie realizowane 

wspólnie z Gminą Iwaniska ) – dostarczono sprzęt; 

 rozbudowa boiska piłkarskiego i wielofunkcyjnego przy Z Sz O w Bogorii; 

 został wybudowany i zagospodarowany budynek żłobka w Bogorii; 

 budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego; 

 przygotowano dokumentację techniczną na budowę sieci kanalizacji sanitarnej 

w miejscowościach: Wysoki Małe, Wysoki Średnie, Wysoki Duże, Zagorzyce. 

 

Gmina zrealizowała przychody w kwocie 1.113.739,47 zł, stanowiące wolne środki    

z 2020 r. na planowane w budżecie 4.433.743,47 zł.   

W 2020 roku gmina nie zaciągnęła żadnych kredytów, mimo, iż w budżecie były 

planowane. 

W 2020 r. na koniec roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, natomiast wystąpiły 

należności wymagalne w kwocie 1.187.618,36 zł. 

Zadłużenie gminy na koniec roku wynosiło 12.100.008 zł, co stanowi w stosunku do 

dochodów w 2020 r. 23,74%. Zadłużenie w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyło 

się  o 1.300.004 zł. 

Wydatki bieżące   
78,56%; 

Wydatki majatkowe  
12,67%;  

 

pozostałe wydatki    
16,13%; 

Struktura wydatków budżetu w 2020 roku 
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Wieloletnia Prognoza Finansowa 

Uchwałą Rady Gminy Bogoria przyjęto WPF na lata 2020 – 2032. Planowane                           

w prognozie finansowej przedsięwzięcia są realizowane lub będą kontynuowane                    

w latach następnych Prognoza przewiduje nowe zdania inwestycyjne, które mogą być 

finansowane ze środków unijnych z zabezpieczeniem wkładu własnego gminy.              

W WPF przyjęto aktualne wskaźniki makroekonomiczne znajdujące się w wytycznych 

Ministerstwa Finansów. Prognoza była oparta o przyjęte założenia do ustawy 

budżetowej w części dotyczącej samorządów  i wykonania budżetu gminy. 

Dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wpływy, jakie mogły być 

zrealizowane w 2020 r. i zaplanowano też wpływy na dofinansowanie zadań 

inwestycyjnych ze środków UE oraz dochody majątkowe ze sprzedaży mienia 

komunalnego. 

Wydatki były zaplanowane w oparciu o przewidywane wykonanie budżetu w roku 2019 

z uwzględnieniem minimalnego wzrostu cen oraz zabezpieczenia niezbędnych środków 

na funkcjonowanie urzędu i wszystkich jednostek organizacyjnych. W wydatkach 

bieżących były zaplanowane środki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów                  

i pożyczek oraz wykupu obligacji, według zaplanowanego harmonogramu spłat rat 

długu gminy.           

 

5. INWESTYCJE W GMINIE BOGORIA 

Pomimo utrudnień związanych z wystąpieniem pandemii wszystkie inwestycje  

remonty dróg i gminnych budynków trwają,  

Wójt jako  gospodarz naszej małej ojczyzny wciąż dba o to, by nowe umowy                

i dofinansowania przyczyniały się do utrzymania jakości i tempa rozwoju gminy. 

 

Kompleksowa termomodernizacja budynków gminnych na terenie Gminy 

Bogoria. 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. 

Wartość projektu: 

6 419 360,00 PLN  
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Program: 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 

Działanie 3.3. „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym                             

i mieszkaniowym” Oś priorytetowa „Efektywna zielona energia” 

Finansowanie: 

● 5 427 923,38 PLN 

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 

●  957 868,83 PLN 

z budżetu Gminy Bogoria 

oraz wkład na wydatki niekwalifikowane w kwocie 33 567,79 PLN 

Termin realizacji: 

02.04.2018 – 30.06.2021 

Opis projektu: 

Zakres rzeczowy projektu obejmuje termomodernizację budynków użyteczności 

publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Bogoria: 

1. Publiczna Szkoła Podstawowa w miejscowości Niedźwiedź, Niedźwiedź 24, 28-210 

Bogoria, 

2. Remiza w miejscowości Niedźwiedź, Niedźwiedź 23, 28-210 Bogoria, 

3. Remiza w miejscowości Przyborowice, Przyborowice 31, 28-210 Bogoria, 

4. Remiza w miejscowości Miłoszowice, Miłoszowice 3, 28-210 Bogoria, 

5. Remiza w miejscowości Zimnowoda, Zimnowoda 15, 28-210 Bogoria, 

6. Remiza Domaradzice, Domaradzice 24, 28-210 Bogoria, 

7. ZPO w Bogorii, Liceum, Szkoła Branżowa i Przedszkole, 

8. ZPO w Bogorii – Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogorii (klasy 4-8), 

9. ZPO w Bogorii – Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogorii (klasy 1-3), 

10. Publiczna Szkoła Podstawowa w miejscowości Szczeglice, Szczeglice 48, 28-210 

Bogoria, 

11. Budynek Samorządowego Centrum Oświaty w Bogorii, ul. Rynek 14, 28-210 

Bogoria, 

12. Przedszkole w miejscowości Kiełczyna, Kiełczyna 11, 28-210 Bogoria. 

Cele projektu:  
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Celem głównym projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków 

użyteczności publicznej na terenie Gminy Bogoria poprzez kompleksową 

termomodernizację 12 budynków na terenie gminy. W wyniku projektu nastąpi 

zmniejszenie emisji CO₂ do powietrza. Główny cel projektu ma doprowadzić do 

zmniejszenia zapotrzebowania na energię o średnio 61,15%. Projekt przyczyni się do 

realizacji celu szczegółowego RPO WŚ na lata 2014-2020, Działanie 3.3 Poprawa 

efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze 

publicznym i mieszkaniowym, którym jest: Zwiększona efektywność energetyczna 

budynków publicznych oraz sektora mieszkaniowego. 

Reasumując powyższe rozważania głównym celem (bezpośrednim) projektu jest 

zwiększona efektywność energetyczna w sektorze publicznym na terenie gminy 

Bogoria. Osiągnięciu tego celu służą następujące cele pośrednie: 

● wzrost atrakcyjności gminy, 

● zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego, 

●poprawa jakości powietrza dzięki ograniczeniu niskiej emisji powierzchniowej                       

i ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych pyłów w gminie, 

● pozyskanie środków unijnych na realizację inwestycji, 

● spadek zużycia paliw kopalnianych służących ogrzaniu budynków oraz wzrost 

oszczędności wytworzonej energii, 

● przyspieszenie inwestycji poprawiających jakość środowiska naturalnego w gminie, 

w tym głównie związanych z ochroną powietrza, 

● zmniejszenie obciążenia budżetu gminy poprzez spadek kosztów eksploatacyjnych 

budynków gminnych, 

● poprawa warunków życia mieszkańców regionu, 

● zmniejszenie zapotrzebowania na energię z obecnych źródeł, 

● zaoszczędzenie zasobów naturalnych gminy, 

● wzrost prestiżu i znaczenia budynków użyteczności publicznej na tle województwa 

dzięki polepszeniu jakości infrastruktury, 

● wzrost aktywności i spójności społeczności lokalnej, 

● dostosowanie się do norm prawnych obowiązujących w zakresie jakości powietrza i 

emisji zanieczyszczeń, 

● wspieranie rozwoju społeczno – gospodarczego gminy. 
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Planowane efekty: 

Realizacja projektu pn.: „Kompleksowa termomodernizacja budynków gminnych na 

terenie Gminy Bogoria” ma na celu przeciwdziałanie problemom zaistniałym na terenie 

gminy i powiatu staszowskiego. Inwestycja ma na celu redukcję zanieczyszczeń do 

atmosfery i zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej 

na terenie Gminy Bogoria co spowoduje poprawę jakości powietrza, a także poprawę 

warunków życia mieszkańców oraz obniżenie kosztów eksploatacji budynków 

użyteczności publicznej. Osiągnięte to zostanie dzięki realizacji przedsięwzięcia 

polegającego na termomodernizacji łącznie 12 budynków użyteczności publicznej. 

Realizacja projektu przysłuży się również zmniejszeniu zapotrzebowania na energię z 

obecnych źródeł, tym samym paliwa kopalniane będą wykorzystywane w mniejszym 

stopniu. Realizacja projektu wpłynie pozytywnie na postrzeganie gminy Bogoria. 

Do głównych oddziaływań projektu można zaliczyć: 

● spadek ilości substancji niebezpiecznych w powietrzu – dzięki realizacji projektu 

zmniejszy się ilość paliw zużywanych do wytworzenia energii używanej do wytworzenia 

ciepła. Jednocześnie wpłynie to na spadek ilość substancji uwalnianych w procesie 

spalania. 

● spadek zachorowalności – dzięki spadkowi ilości substancji niebezpiecznych 

zmniejszy się ilość chorób układu oddechowego oraz krążenia. Zmniejszy się również 

ilość problemów astmatycznych. Tym samym zwiększy się produktywność 

mieszkańców miasta, co wpłynie wymiernie na stan lokalnej gospodarki. 

● ochrona obszaru Natura 2000 – zmniejszenie ilości substancji niebezpiecznych w 

powietrzu 

wpłynie na ochronę siedlisk i ostoi na terenie obszaru Natura 2000. 

● spadek kosztów utrzymania budynku użyteczności publicznej – zmniejszy się ilość 

zużywanego paliwa, a więc zmniejszą się koszty utrzymania obiektu. 
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„Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej poprzez modernizację oświetlenia 

ulicznego  na obszarze Gminy Bogoria” 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. 

Wartość projektu: 

2 960 302,50 PLN  

Program: 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 

Działanie 3.4. „Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej  

mobilności miejskiej”  

Oś priorytetowa „Efektywna zielona energia” 

Finansowanie: 

● 2 516 257,13  PLN 

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 

● 444 045,37  PLN 

z budżetu Gminy Bogoria 

Termin realizacji: 

01.07.2019 – 31.08.2021 

Opis projektu: 

Przedmiotem projektu jest modernizacja oświetlenia ulicznego oraz instalacja systemu 

sterowania oświetleniem ulicznym w gminie Bogoria, w powiecie Staszowskim. Projekt 

dotyczy wymiany 1205 opraw oświetleniowych w miejscowościach Kolonia Bogoria, 

Mostki, Mostki Lesniczówka, Rosołówka, Zimnowoda,  Wola Kiełczyńska, Wolka 

Malkowska, Poręba Kiełczyńska,  Malkowice,  Niedźwiedź, Niemirów, Łagówka, 

Ujazdek, Wierzbka, Ceber, Gorzków, Przyborowice, Kiełczyna, Mała wieś, Miłoszowice, 

Kolonia Miłoszowice, Grzybów, Szczeglice, Domaradzice, Zagorzyce, Wysoki Małe, 

Wysoki Średnie, Wysoki Duże, Moszyny, Podlesie, Wagnerówka, Pęcławice Górne, 

Wolica, Rogoźno, Witowice, Bogoria. Zakres prac w ramach zadania obejmuje: 
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Modernizacja oświetlenia polegająca na wymianie 1203 dotychczasowych opraw na 

nowoczesne oprawy w technologii LED spełniające normę PN-EN  13201 oraz 2 

oprawy wykorzystujące OZE. 

Instalację Systemu Inteligentnego oświetlenia, który umożliwi automatyczną zmianę 

parametrów oświetlenia, dostosowując je do bieżących wymagań, wynikających ze 

zmiennych sytuacji drogowych. Jest to również rozwiązanie informujące zarządcę 

oświetlenia o pracy i awariach oświetlenia. 

Cele projektu:  

Cele projektu  są zgodne z celami RPO WŚ na lata 2014-2020 w ramach osi 

priorytetowej Osi „3. Zielona i czysta energia” Priorytet inwestycyjny 4e promowanie 

strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla 

obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważanej multimodalnej mobilności 

miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany 

klimatu . Projekt odnosi się do następujących celów szczegółowych priorytetu III w 

RPO WŚ 2014- 2020: - Zwiększone bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego na 

obszarze KOF, Zgodnie z Szczegółowym Opisem Priorytetów Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego  na lata 2014-2020 w zakresie 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przedmiotowy projekt wpisuje się w 

Działanie 3.4  

Uzasadnieniem podjętego działania (wg zapisów aktualnego RPO WŚ) jest 

ograniczenie zanieczyszczenia środowiska poprzez  obniżenie emisyjności transportu 

zbiorowego oraz udogodnienia dla ruchu i montaż efektywnego energetycznie 

oświetlenia ulicznego.  

Celem modernizacji oświetlenia w Gminie Bogoria jest obniżenie mocy zainstalowanych 

urządzeń oświetleniowych i redukcja emisji  CO2 do atmosfery. Celem głównym 

projektu jest ograniczenie zużycia energii elektrycznej oraz redukcja emisji CO2 do 

atmosfery. Osiągnięcie celu, pozwoli zrealizować cel ogólny projektu: poprawa stanu 

środowiska naturalnego województwa świętokrzyskiego poprzez obniżenie poziomu 

zużycia energii elektrycznej  i emisji CO2.  
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Planowane efekty: 

Projekt realizowany przez Gminę Bogoria zakłada wymianę oświetlenia ulicznego na 

LED, montaż systemu zarządzania oświetleniem oraz lamp solarnych.   

Celem głównym projektu jest ograniczenie zużycia energii elektrycznej oraz redukcja 

emisji CO2 do atmosfery. Istotnym efektem przeprowadzenia inwestycji zgodnie z 

niniejszym opracowaniem, będzie znaczne obniżenie energochłonności systemu 

poprzez wdrożenie energooszczędnego oświetlenia, o najwyższych parametrach 

użytkowych. Osiągnięcie powyższego celu pozwoli na uzyskanie znaczących efektów 

ekologicznych, związanych ze zmniejszeniem zużycia energii oraz efektów 

ekonomicznych związanych z obniżeniem kosztów eksploatacji systemu oświetlenia 

ulicznego. 

Na podstawie przeprowadzonej analizy finansowej można stwierdzić iż inwestycja: 

przyczyni się do zwiększenia płynności finansowej, 

zmniejszy roczne koszty zużycia energii, 

poprawi strukturę bilansu Wnioskodawcy (zwiększenie bezpieczeństwa finansowego 

poprzez zwiększenie udziału finansowania kapitałami własnymi/stałymi). 

Zatem planowana inwestycja jest uzasadniona z ekonomicznego punktu widzenia. 

 

„Przebudowa ulicy Adama Mickiewicza w Bogorii” – przetarg ogłoszony w 2019 

roku  realizacja w 2020. 

Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych 

Wartość zadania: 286 564,29 zł 

Wykonawca: Firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o. ul. 

Rakowska 40, 28 – 200 Staszów, 

Zakres zamówienia obejmuje między innymi:  

- Wykonanie robót ziemnych  

- Wykonanie podbudowy z materiałów kamiennych  

- Plantowanie wraz z umocnieniem poboczy materiałem kamiennym  

-Regulacja przyłączy wodociągowych. Regulacja zasuw wodociągowych i wymiana 

zniszczonych elementów kanalizacji sanitarnej.  

- Wykonanie nawierzchni, warstwa wiążąca i ścieralna z mieszanek mineralno –

bitumicznych  
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- Chodniki z kostki brukowej, zjazdy z kostki brukowej.  

- Wykonanie liniowego progu zwalniającego (przejście dla pieszych). Oznakowanie 

drogi.  

- Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej – 3 egz.  

Parametry techniczne drogi:  

- długość: 132 m,  

- szerokość jezdni: 6,00 m,  

- szerokość chodnika 2,00 m,  

- długość chodnika 132 m, spadek obustronny, krawężniki na całej długości drogi. 

 

 

„Budowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Malkowice”- przetarg 

ogłoszony w 2019 roku ale realizacja w 2020. 

Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych 

Wartość zadania: 504 976,50 zł 

Wykonawca: Firma Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o., DYMEX – INWESTYCJE Sp. 

k.,  ul. Rakowska 33,  28 – 200 Staszów 

Zakres zamówienia obejmuje między innymi: 

- Wykonanie robót ziemnych 
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-Wykonanie  stabilizacji gruntu (konstrukcja jezdni) 

- Wykonanie podbudowy z materiałów kamiennych 

- Wykonanie warstwy ścieralnej  z kruszyw łamanego 

- Wykonanie oporu nawierzchni z betonu wałowanego na sucho 

- Plantowanie wraz z  umocnieniem poboczy  materiałem kamiennym 

- Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej  powykonawczej – 3 egz. 

Parametry techniczne drogi: 

długość: 774,74 m, 

szerokość jezdni: 5,00 m, 

szerokość poboczy obustronnych utwardzonych materiałem kamiennym: po 0,75m, 

przekrój jezdni: spadek obustronny, drogowy (bez krawężników). 

 

 

„Przebudowa boiska piłkarskiego i boiska wielofunkcyjnego przy 

Publicznej Szkole Podstawowej w Bogorii” 

Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 593 800,00 zł  

Wartość zadania: 1 350 000,03 zł 
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Zakres zamówienia obejmuje między innymi: 

Przebudowie boiska piłkarskiego  o wym. 85,0 m x 46,0 m  z nawierzchni z trawy 

naturalnej na boisko o nawierzchni syntetycznej  (trawa sztuczna) i piłkochwytów o 

wys.6m,  przebudowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni asfaltowej na 

wielofunkcyjne boisko o wymiarach 35,1 x 18,4 m o nawierzchni poliuretanowej, 

budowie  ogrodzenia panelowego wys.4m –wokół boiska wielofunkcyjnego, montaż 

piłkochwytów wys. 6m za jedną z bramek boiska do piłki nożnej, wymiana ławek w 

obrębie boisk, wykonanie i montaż słupów oświetlenia (maszty stożkowe wysokości 

9 i 12 m) z projektorami,  wykonanie infrastruktury technicznej podziemnej:  

odwodnienie liniowe boiska do piłki nożnej,  linie kablowe oświetlenia boisk, drenaż 

pod boiskiem piłki nożnej.   
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„Budowa budynku żłobka w Bogorii” 

Projekt współfinansowany jest ze środków budżetu państwa – Resortowego 

programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch plus 2020  

Przedmiotem opracowania jest inwestycja polegająca na budowie budynku żłobka                  

w zabudowie usługowej - komercyjnej. Budynek wykonany w technologii 

tradycyjnej, parterowy, wolnostojący. Budynek o wymiarach zewnętrznych 

14,54x26,06 m i powierzchni użytkowej 244,47 m². Projektowane ściany 

zewnętrzne murowane, betonu komórkowego ocieplonego styropianem gr. 15 cm. 

Dach zaprojektowano jako dwuspadowy o kącie nachylenia połaci 35°. Dach 

pokryty blachą panelową na rąbek stojący na więźbie drewnianej w układzie 

płatwiowo-kleszczowym. Zaprojektowano płytę stropową o konstrukcji żelbetowej. 

Wykończenie budynku metodą tradycyjną.  

Budynek żłobka z jedną salą dla dzieci (łącznie 20 dzieci), przy sali bezpośrednio 

znajduje się toaleta dla dzieci z i urządzeniami przystosowanymi dla dzieci. Ponadto 

na parterze zlokalizowano dwie sypialnie, szatnię, gabinet dyrektora, pomieszczenie 

socjalne, toaletę ogólnodostępną, toaletę dla personelu z przedsionkiem, 

pomieszczenie porządkowe, kotłownię, zaplecze kuchenne ze zmywalnią oraz 

klatkę schodową na strych nieużytkowy. Komunikacja będzie się odbywać 

korytarzem zaczynając od wiatrołapu. W żłobku żywienie dzieci ma być jako 

catering. W tym celu na parterze zaprojektowano zaplecze kuchenne do rozdziału 

posiłków ze zmywalnią. 

 

Zakup pojazdu asenizacyjnego 

Wartość zadania 126 150,00 zł 

Dofinansowanie ze Starostwa. 

Pojazd asenizacyjny marki MAN, model TGS 26.360 6X2-2 BL, rodzaj 

pojazdu/przeznaczenie: samochód ciężarowy/wywóz ścieków, dopuszczalna 

ładowność 10250, największy dopuszczalny nacisk osi: 1,00.pojemność silnika 2 

cm³ 10518,00, maksymalna moc silnika netto w kW 265,00. 

Zakup sprzętu komputerowego do nauki zdalnej dla szkół z terenu gminy Bogoria. 

W ramach umowy  o powierzenie grantu o numerze 2738/2020. W ramach 

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. Osi priorytetowej nr 
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I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1.1: „Wyeliminowanie 

terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o 

wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna 

szkoła  w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej wykonanych przez firmę 

RAMCOMP Karol Zwolski, ul. Rzeczna 9, 27 – 660 Koprzywnica.  

Wartość zadania 60 000,00 zł. 

W ramach projektu zakupiono 20 sztuk laptopów, 9 sztuk tabletów, oraz 5 sztuk 

Routerów WiFi LTE (4G). 

Zakup sprzętu komputerowego do nauki zdalnej dla szkół z terenu gminy Bogoria 

etap II. 

w ramach umowy o powierzenie grantu o numerze 8661603248. W ramach 

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. Osi priorytetowej nr 

I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1.1: „Wyeliminowanie 

terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o 

wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna 

szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej wykonanych przez firmę 

RAMCOMP Karol Zwolski, ul. Rzeczna 9, 27 – 660 Koprzywnica. 

Wartość zadania 74 959,95 zł  

W ramach projektu zakupiono: 31 sztuk laptopów, 9 sztuk tabletów. 

 

6. OŚWIATA W GMINIE BOGORIA 

W budżecie gminy na 2020 rok zaplanowano wydatki w dziale 801 oświata                               

i wychowanie w wysokości 14.290.893,36 zł, wydatkowano kwotę 13.924.394,55 

zł, co stanowi 97,4%. Subwencja oświatowa wynosiła w 2020 roku 8.237.192,00 

zł. Wydatki przeznaczone zostały w następujący sposób: 

 szkoły podstawowe - 7.262.593,45 zł; 

 przedszkola i oddziały przedszkolne - 1.925.419,30 zł; 

 dowożenie uczniów - 408.621,45 zł; 

 szkoła branżowa - 119.578,08 zł; 

 liceum ogólnokształcące - 1.521.653,16 zł; 

 dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - 19.134,98 zł; 

 stołówki szkolne - 778.488,10 zł; 
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 specjalna organizacja nauki dla dzieci i młodzieży - 310.978,99 zł; 

 zakup podręczników i pomocy naukowych dla uczniów – 73.760,57 zł; 

 pomoc zdrowotna dla nauczycieli - 3.000,00zł;     

 

Wydatki inwestycyjne: 

 budowa boiska piłkarskiego przy szkole podstawowej w Bogorii – 1.359.500,03 

zł z czego udział własny gminy wynosił  765.700.03 zł, a dofinansowanie ze 

środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 593.800,00 zł. 

 

Obsługą finansowo - księgową szkół i przedszkoli zajmuje się Samorządowe 

Centrum Oświaty w Bogorii, które zatrudnia 5 pracowników. 

Do szkół podstawowych uczęszcza 641 uczniów,  do liceum 124, a do szkoły 

branżowej 11 uczniów. Ogółem w szkołach uczy się 776 uczniów w 60 

oddziałach, w tym 1 oddział przedszkolny w Niedźwiedziu. 15 uczniów posiada 

orzeczenie o potrzebie kształceni specjalnego. W przedszkolach i klasach zerowych jest 

224 przedszkolaków, którzy uczęszczają do 9  oddziałów. 

Dowożeniem objętych jest 469 uczniów, w tym przedszkolaki z klasy zerowej. 

W szkołach i przedszkolach na terenie Gminy Bogoria zatrudnionych jest 130 

nauczycieli, co stanowi 103,49 etatów kalkulacyjnych. Nauczyciele dyplomowanych 

jest 68,27 etatu, mianowanych 10,04, kontraktowych 11,04 stażystów 4,88 etatu. 

Są to następujące szkoły: 

1. Zespół Placówek Oświatowych w Bogorii, ul. Południowa 2, Publiczne 

Przedszkole w Bogorii z oddziałami w Moszynach i Kiełczynie, Publiczna Szkoła 

Podstawowa w Bogorii, Liceum Ogólnokształcące w Bogorii, Szkoła Branżowa I 

Stopnia w Bogorii; 

2. Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole                  

w Jurkowicach,  Jurkowice 80; 

3. Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole                  

w Szczeglicach,  Szczeglice 48; 

4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Niedźwiedziu, Niedźwiedź 24. 

 

 



30  

 

Przedszkola Szkoły podstawowe Szkoły ponadpodstawowe 

Nazwa  placówki 
Liczba  
dzieci 

Nazwa  placówki 
Liczba  
dzieci 

Nazwa  placówki 
Liczba  
dzieci 

Publiczne Przedszkole 
w Bogorii (w ZPO w 
Bogorii)  
z oddziałami: w 
Kiełczynie i  Moszynach  

141 Publiczna Szkoła 
Podstawowa w 
Bogorii (w ZPO w 
Bogorii) 
 

396 
 

Liceum 
Ogólnokształcące w 
Bogorii (w ZPO w 
Bogorii) 
 

124 
 

Publiczne Przedszkole 
w Jurkowicach (w ZPO 
w Jurkowicach) 

48 
 

Publiczna Szkoła 
Podstawowa w 
Jurkowicach (w ZPO 
w Jurkowicach) 

134 
 

Szkoła Branżowa I 
Stopnia (w ZPO w 
Bogorii) 
 

11 
 

Publiczne Przedszkole 
w Szczeglicach (ZPO w 
Szczeglicach) 

23 
 

Publiczna Szkoła 
Podstawowa w 
Szczeglicach (w ZPO 
w Szczeglicach 

79 
 

  

Oddział Przedszkolny 
przy Szkole 
Podstawowej w 
Niedźwiedziu 

12 Publiczna Szkoła 
Podstawowa w 
Niedźwiedziu 

32   

Razem 
Przedszkola 

224 
Razem szkoły 
podstawowe 

641 
Razem szkoły 

ponadpodstawowe 
135 

 

Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego: 

ZPO Bogoria – szkoła podstawowa 13 uczniów, przedszkole 3 dzieci; 

ZPO Jurkowice – szkoła podstawowa 1 dziecko; 

PSP Niedźwiedź - szkoła podstawowa 1 dziecko; 

 

Dowóz dzieci do szkół – realizowany jest przez 2 autobusy oraz 1 bus. Łączna dzienna 

liczba kilometrów – 275 km. 

Dodatkowo autobusy wykonują zlecenia przewozowe na potrzeby szkół i jednostek 

organizacyjnych gminy Bogoria. 

 

Uczniowie niepełnosprawni uczący się poza terenem naszej gminy: 

Do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjnego „Radość Życia” w Sandomierzu dowożone 

jest 13 uczniów koszt za dowóz miesięcznie 4 079,25 zł (transport ośrodka) 

Jeden uczeń dowożony jest do Specjalnej Szkoły Podstawowej przy Fundacji 

Szlachetne Anioły w Klimontowie transportem zorganizowanym przez naszą gminę. 

Do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Staszowie uczęszcza 2 

uczniów i 2 dzieci do Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Promyk Słońca”                   

w Staszowie. Dzieci dowożone są transportem ośrodka. 
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Uczniowie niepełnosprawni dowożeni przez rodziców, którym zwracamy koszty za 

dowóz (2 osoby): 

1 – Przedszkole Terapeutyczne w Klimontowie, 

1 – Ośrodek R-E-W w Kurozwękach. 

Pomoc materialna o charakterze socjalnym 

Stypendia 2020/2021 od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. (II semestr 2019/2020) 

Stypendia otrzymało 93 uczniów na łączną kwotę 83.340,00 zł przez sześć miesięcy: w 

I grupie dochodowej ( dochód od 0,00 do 264,00 zł) 21 stypendiów po 154,00 zł 

miesięcznie, w II grupie dochodowej ( dochód od 264,00 zł do 528,00 zł) 72 stypendia 

po 148,00 zł miesięcznie.   

Zasiłki szkolne w związku ze zdarzeniem losowym 7 osób na łączną kwotę 3.900,00 zł 

Stypendia 2020/2021 od 01.09.2020 r. do 31.12.2021r. (I semestr 2020/2021) 

Stypendia otrzymało 78 uczniów przez 4 miesiące oraz 5 uczniów przez 1 miesiąc na 

łączną kwotę 50.321,00 zł 

Zasiłki szkolne w związku ze zdarzeniem losowym 6 osób na łączną kwotę                

2.300,00 zł 

 

Stypendia za wyniki w nauce 

Stypendium Prezesa Rady Ministrów za wyniki w nauce za rok 2019/2020 otrzymała    

1 osoba.  

Stypendia w kwocie po 200 zł jednorazowo na semestr (za wyniki w nauce szkoły 

podstawowe) 

 
Rok szkolny 

Publiczna 
Szkoła 

Podstawowa 
w Bogorii 

Publiczna 
Szkoła 

Podstawowa 
w 

Jurkowicach 

Publiczna 
Szkoła 

Podstawowa 
w 

Szczeglicach 

Publiczna 
Szkoła 

Podstawowa 
w 

Niedźwiedziu 

za I semestr 
2019/2020 

wypłacone w lutym 
2020 r. 

 
32 

 
13 

 
13 

 
3 

Za II semestr 
2019/2020 

wypłacone w 
październiku 2020 

 
52 

 
30 

 
16 

 
3 

Razem 84 43 29 6 
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Stypendia w kwocie po 200,00 zł jednorazowo na semestr (za wyniki w nauce                  

i sportowe) 

Rok szkolny 
Liceum 

Ogólnokształcące 
w  Bogorii 

Szkoła Branżowa I 
stopnia 

w Bogorii 

Za I semestr 2019/2020 
wypłacone w lutym 2020 

8 - 

Za II semestr 2019/2020 
wypłacone w październiku 2020 r 

17 1 

Razem  25 1 
 

Stypendia „Wspieranie edukacji uzdolnionej młodzieży” dla uczniów szkoły 

ponadgimnazjalnej prowadzonej przez Gminę Bogoria w kwocie po 100 zł miesięcznie: 

Za I semestr 2020/2021 wypłacone w lutym 2020 – 28 osób 

Za II semestr 2020/2021 wypłacone we wrześniu 2020 – 22 osoby 

 

7. POMOC SPOŁECZNA 

Ośrodek Pomocy Społecznej udziela wsparcia rodzinom i osobom w trudnych 

sytuacjach życiowych. Pomoc udzielana jest w formie finansowej, rzeczowej oraz pracy 

socjalnej. Pomoc i wsparcie udzielane jest na podstawie przepisów zawartych                       

w ustawie o pomocy społecznej. OPS w 2020 roku świadczył dodatkową pomoc i były 

to: pomoc żywnościowa z Banku Żywności w Ostrowcu Świętokrzyskim, przygotowanie 

i rozwożenie paczek żywnościowych pozyskiwanie żywności ze sklepów                                    

i supermarketów w ramach programu niemarnowania żywności realizowanego przez 

Federację Banków Żywności, realizacja programu „Posiłek w szkole i w domu”,  

realizacja Programu Asystent Rodziny, obsługa administracyjna Zespołu 

Interdysplinarnego. 

OPS świadczyło usługi specjalistyczne dla osób starszych i niepełnosprawnych takie, 

jak Program „ Wspieraj Seniora”, „ Usługi opiekuńcze 75+, usługi dla osób   

z zaburzeniami psychicznymi i dla dzieci autystycznych. 

OPS realizuje następujące projekty, są to: 

1. „Nasze Wsparcie – Wasz Sukces” – program realizowany w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 

2020 współfinansowanego ze środków EFS polegający na włączeniu społecznym                    

i walce z ubóstwem. Dzięki realizacji projektu w 2020 roku 19 osób długotrwale 
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bezrobotnych z terenu Gminy Bogoria kontynuowało intensywną aktywizację 

zawodową i społeczną poprzez poradnictwo zawodowe, psychologiczne i w zakresie 

pośrednictwa pracy. Bezrobotni zdobywali umiejętności radzenia sobie ze stresem, 

pracy w zespole, zawierania umów o pracę, redagowania pism urzędowych. Osoby te 

w 2020 roku kontynuowały kursy zawodowe w zakresie: magazynier, pracownik 

hurtowni z obsługą kas fiskalnych, obsługa programów komputerowych i wózków 

jezdniowych, kucharz, kucharz z obsługą przyjęć okolicznościowych, kucharz małej 

gastronomii, dietetyk, kosmetyczka – wizaż i stylizacja paznokci. 

Koszt projektu w 2020 roku wyniósł 607.189,07 zł, z czego 101.808,97 zł to środki 

zewnętrzne z EFS, a pozostała kwota, czyli 47.245,14 zł to środki własne gminy.  

2. Świetlica ARKA – program realizowany również w ramach RPO – została 

uruchomiona i prowadzi działalność w Bogorii przy ulicy Spacerowej od września 2019 

roku, jest to Placówka Wsparcia Dziennego. Głównym celem utworzenia Świetlicy                  

„Arka” jest stworzenie warunków do poprawy funkcjonowania dzieci w środowisku 

szkolnym i rodzinnym. Uczestnikami projektu są dzieci z 16 rodzin zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. W 2020 roku wiele zajęć zostało 

odwołanych z powodu pandemii. Realizacja projektu w 2020 roku to koszt 

142.927,29 zł. 

3. Udział w projekcie partnerskim „ Liderzy Kooperacji”. II etap. Projekt ze 

środków współfinansowanych z EFS – skuteczna pomoc społeczna – organizowano 

warsztaty, treningi, zakupiony został sprzęt rehabilitacyjny, pomocniczy i sportowy. 

4. Udział w projekcie partnerskim „Nowa wiedza – zlecenie usług społecznych 

podmiotom ekonomii społecznej”. W ramach projektu została przygotowana 

diagnoza oraz plan zwiększenia liczby zlecanych usług społecznych użyteczności 

publicznej podmiotom ekonomii społecznej przez j.s.t. 

 

W 2020 roku Gmina Bogoria wydatkowała:  

Wydatki w dziale 852 pomoc społeczna w 2020 roku wynosiły 6.706.616,73 zł na 

plan w wysokości 7.297.154,11 zł, co stanowi 91,9 %. Środki zostały przeznaczone 

na: 

 składki zdrowotne za osoby uprawnione do świadczeń rodzinnych i zasiłków 

stałych  - 30.161,62 zł;     
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 zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze - 33.678,00 zł; 

 zasiłki stałe dla podopiecznych - 371.511,91 zł; 

 zwrot nienależnie pobranych świadczeń - 1.200,00 zł; 

 bieżące funkcjonowanie ośrodka - 517.681,75 zł; 

 usługi opiekuńcze - 110.814,35 zł; 

 bieżące wydatki dotyczące budynku socjalnego w Bogorii - 1.830,10 zł. 

 dofinansowanie kosztów pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej -

897.738,60 zł; 

 ośrodki wsparcia 9 pobyt podopiecznych OPS w schroniskach dla bezdomnych – 

23.140,50 zł. 

 

W Ośrodku Pomocy społecznej w Bogorii zatrudnione są następujące osoby: 

kierownik, główna księgowa, sekretarka, czterech pracowników socjalnych, asystent 

rodziny, dwie opiekunki osób starszych, opiekunka usług  specjalistycznych dla osób                    

z zaburzeniami psychicznymi, sprzątaczka, trzy osoby zatrudnione w dziale świadczeń 

rodzinnych, dwóch wychowawców świetlicy.  

  Ośrodek realizuje następujące programy: „Program Wspierania Rodziny”, 

„Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ofiar 

Przemocy w Rodzinie na lata 2018-2022”, „Posiłek w szkole i w domu”, 

„Program 75 +”, „Program 500+”, „Dobry Start”, „Karta Dużej Rodziny”, 

„Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020”.  

 

Rodzina 

Wydatki w dziale 855 rodzina wykonano w wysokości 12.853.561,49 zł na plan 

w wysokości 14.096.426,71 zł, co stanowi 91,2%., w tym: 

 świadczenia wychowawcze wraz z obsługą wypłaty – 8.443.800,93 zł; 

 zwrot nienależnie pobranych świadczeń – 31.045,51 zł;  

 świadczenia rodzinne wraz z obsługą wypłaty - 3.944.405,20 zł; 

 asystent rodziny – 347.663,41 zł; 

 realizacja programu „Karta Dużej Rodziny” – 339,23 zł; 

 wspierania rodziny (asystent rodziny) – 358.522,11 zł; 

 składki na ubezpieczenia zdrowotne – 29.254,37; 
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 dofinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej - 17.910,52 zł. 

 

 

W 2020 roku pracownicy OPS zajmujący się świadczeniami rodzinnymi przyjęli 674 

wnioski. Wypłacane są: zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, pielęgnacyjne, specjalne 

zasiłki opiekuńcze, zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia rodzicielskie, 

zasiłek dla opiekunów, świadczenia alimentacyjne, „Za Życiem”, „500+”, „ Dobry Start” 

i Karta Dużej Rodziny. Pracownicy zajmują się również dłużnikami alimentacyjnymi                 

i odprowadzaniem składek na ubezpieczenia społeczne.  

 

8. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PĘCŁAWICACH GÓRNYCH  

 

Wydatki DPS-u kształtują się w następujący sposób: 

 funkcjonowanie DPS w Pęcławicach Górnych - 2.896.583,640 zł przy 

zrealizowanych dochodach w wysokości - 2.738.312,49 zł; 

 realizacja projektu „ Bezpieczna przyszłość” (dofinansowanie z PO WER) – 

292.534,64 zł; 

 realizacja projektu „ Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz 

personelowi…” – 14.247,57. 

 

Świadczenia 
wychowawcze wraz 
z obsługą wypłaty – 

8.443.800,93 zł; 
 Zwrot nienależnie 

pobranych 
świadczeń  - 
31.045,51 zł; 

Świadczenia 
rodzinne wraz z 
obsługą wypłaty 
3.944.405,20 zł; 

Realizacja programu 
„Karta Dużej 

Rodziny”– 339,23 zł; 

Wspierania rodziny 
(asystent rodziny) – 

347.663,41 zł; 

Składki na 
ubezpieczenia 
zdrowotne – 
29.254,37; 

Dofinansowanie 
pobytu dziecka w 

rodzinie zastępczej - 
17.910,52 zł. 

Struktura wydatków w zakresie działu RODZINA    
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DPS funkcjonuje od siedmiu lat, dysponuje 70 miejscami, z czego: 55 miejsca 

jest dla osób w podeszłym wieku, a 15 dla osób przewlekle, somatycznie chorych. Do 

placówki przyjmowani są mieszkańcy Gminy Bogoria i osoby spoza gminy na 

podstawie decyzji kierowników OPS. W ciągu roku było 27 zgonów, 4 osoby wróciły 

do domu rodzinnego. W 2020 roku do placówki zostało przyjętych 27 osób. Na dzień 

31 grudnia 2020 r. zatrudnionych było 36 pracowników na 31,16 kalkulacyjnych 

etatów, dodatkowo zatrudniona była jedna  osoba w ramach prac interwencyjnych. 

Średni koszt utrzymania mieszkańca DPS u wynosił w 2020 roku 3.457,00 zł/m. 

w większości opłatę wnosili sami podopieczni (70 % ze świadczenia), różnicę 

dopłacały gminy przez OPS. Część mieszkańców odpłatność ponosiło z rent i emerytur, 

część osób z zasiłków stałych, niektórym mieszkańcom do pobytu dopłacały rodziny. 

W 2020 roku prowadzone były w Domu Pomocy Społecznej zajęcia z terapii 

zajęciowej, które polegały na zagospodarowaniu czasu wolnego a przede wszystkim 

na usprawnianiu manualnym mieszkańców i utrzymaniu dotychczasowej sprawności.                 

Z zajęć korzystało średnio około 40 mieszkańców. W naszym Domu szczególną uwagę 

mieszkańców przyciągała gastroterapia, popularne są też zajęcia z muzykoterapii 

czynnej (śpiewanie pieśni, piosenek ludowych, przyśpiewek, kolęd) i biernej (słuchanie 

muzyki relaksacyjnej, nowych pieśni i piosenek), oglądanie filmów. W ramach 

prowadzonych zajęć mieszkańcy byli angażowani w opiekę nad terenem zielonym, 

warzywniakiem i kwiatami. Brali udział w  różnego rodzaju przedstawieniach 

choreograficznych np. Z okazji Dnia Kobiet i Mężczyzn. Prowadzony był punkt 

biblioteczny, kronika, prenumerowana gazeta „Echo Dnia“ prowadzona jest też  strona 

internetowa. 

W ramach terapii zajęciowej organizowano także wieczerzę Wigilijną, Śniadanie 

Wielkanocne, Majówki, grillowanie, konkursy między mieszkańcami, gry i zabawy 

taneczne. W związku ze epidemią COVID-19 nie odbyły się zaplanowane wycieczki                 

i imprezy plenerowe. 
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9. JADŁODAJNIA W BOGORII 

 

Wydatki bieżące w 2020 roku wynosiły 574.311,00 zł. Gmina przeznaczyła 2.000,00 

zł dotacji dla stowarzyszenia Świętokrzyski Bank Żywności, z którego były przywożone 

produkty żywnościowe i rozdawane mieszkańcom Gminy. Na dożywianie w ramach 

programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” w 2020 roku wydatkowano 

829.934,00 zł, z czego środki zlecone stanowią: 657.600,00 zł, a środki własne: 

164.400,00 zł. Dożywianiem było objętych 422 uczniów i przedszkolaków oraz osoby 

starsze. 

Jadłodajnia zatrudnia pięć osób kierownika, kucharkę, 2 pomoce kuchenne                 

i księgową na połowę etatu. Dodatkowo w jadłodajni pracowała 1 osoba w ramach 

programu „ Aktywizacji zawodowej osób powyżej 29 roku życia” i 4 osoby w ramach 

projektu „ Nasze wsparcie – Wasz sukces” . W 2020 roku jadłodajnia wydała 53.113 

posiłków dla: OPS w Bogorii i Rakowie, DPS w Pęcławicach Górnych, uczniów 

Publicznej Szkoły w Niedźwiedziu i świetlicy Arka oraz osób znajdujących się w trudnej 

sytuacji życiowej, niepełnosprawnych, czy w podeszłym wieku, którzy płacili za posiłki 

we własnym zakresie. Cena jednego obiadu brutto wynosiła 10,50 zł, natomiast 

rodzice uczniów ponosili odpłatność w wysokości 3,70 zł za „wsad do kotła”. 

Jadłodajnia wydawała posiłki przez siedem dni w tygodniu, a przez pięć dni były 

dowożone w specjalnych jednoosobowych termosach, lub opakowaniach 

jednorazowych w zależności od sytuacji epidemicznej.  

Od 14 marca do 17 maja 2020 r. Jadłodajnia wydawała posiłki na wynos, a do 

podopiecznych były rozwożone, od 18 maja można było już spożywać posiłki                           

w jadłodajni z zachowaniem reżimu sanitarnego. Ponownie od 24 października do 10 

grudnia 2020 r posiłki były wydawane tylko na wynos, po 11 grudnia znów można je 

było spożywać na miejscu zachowując reżim sanitarny. 
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10. GMINNY OŚRODEK KULTURY W BOGORII 

Celem działalności GOK – u w  Bogorii jest tworzenie warunków do aktywnego 

uczestnictwa społeczeństwa w kulturze. Podstawowym zadaniem jest edukowanie 

kulturalne dzieci i  młodzieży, wychowanie przez sztukę, a także tworzenie warunków 

do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz pobudzania i zainteresowania 

wiedzą i sztuką. Promuje i upowszechnia czytelnictwo. W 2020 roku oferta kulturalna 

skupiona była na kontynuacji zajęć sekcji plastycznych, tkackich, wokalnych i nauki gry 

na instrumentach, zajęć teatralnych, dyskusyjnego klubu książki, udostępnianiu 

zbiorów bibliotek i czytelni. Organizowano imprezy artystyczne, artystyczno – 

edukacyjne, wernisaże, konkursy, koncerty, przeglądy, plenery plastyczne, wyjazdy 

studyjne, spotkania tematyczne. 

Nową formą usług kulturalnych, od 2019 roku jest oferta kinowa na edukacyjne 

seanse filmowe dla dzieci i młodzieży oraz nowości filmowe dla dorosłych. 

Działalność GOK realizowana jest na terenie Gminy Bogoria w placówkach kulturalnych 

takich, jak: Dom Kultury w Bogorii, Gminna Biblioteka Publiczna w Bogorii z filią                    

w Przyborowicach oraz Wiejski Dom Kultury w Przyborowicach  z  boiskiem i placem 

zabaw i Świetlicach Wiejskich w Jurkowicach, Cebrze, Wysokach Średnich i Grzybowie. 

Realizowane były też w miejscach rekreacyjnych, nad zalewem Buczyna i w miejscach 

związanych  z wydarzeniami historycznymi.  

Jak w latach poprzednich, również w 2020 roku na bieżąco wykonywane były drobne 

naprawy, wymiany uszkodzonych urządzeń, malowanie ścian wewnątrz budynków. 

Miedzy innymi wykonano; malowanie ścian w pomieszczeniach świetlicy wiejskiej                

w Wysokach Średnich w Wiejskim Domu Kultury  w Przyborowicach i Domu Kultury               

w Bogorii. W Wiejskim Domu Kultury w Przyborowicach wykonano niezbędną wymianę 

pieca gazowego c.o. na nowy kondensacyjny kocioł gazowy, wykonano system 

wentylacyjny kotłowni doprowadzono ciepłą wodę do zaplecza kuchennego.  

W 2020 roku w nowy sprzęt doposażona została sala widowiskowa Domu 

Kultury w Bogorii. Zakupiony został system oświetlenia scenicznego; kratownice do 

zawieszenia świateł, ruchome głowice oświetleniowe, oraz maszyny do dymu. 

Dokupiono też sprzęt nagłaśniający – konsoletę cyfrową, mikrofony bezprzewodowe, 

okablowanie. Wyposażenie będzie zapewniało większe możliwości techniczne przy 
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organizacji koncertów, występów, nauki wokalu itp. wydarzeń. Zwiększy się poziom 

zajęć sekcji muzycznej.  

W 2020 roku do Domu Kultury w Bogorii i do Wiejskiego Domu Kultury                                  

w Przyborowicach zakupione i zamontowane zostały tablice interaktywne                                   

z projektorem i dostępem do internetu. Identyczna tablica zakupiona została rok 

wcześniej do świetlicy wiejskiej w Jurkowicach. Są to urządzenia spełniające wiele 

funkcji w placówkach. Były wykorzystywane do projekcji filmów, prowadzenia zajęć                

z dziećmi i szkoleń dla pracowników.  

Do świetlicy Wiejskiej w Jurkowicach wykupiona została roczna licencja na 

legalne publiczne wyświetlanie filmów. Licencja dała możliwość legalnego bezpłatnego 

wyświetlania filmów dla dzieci. Tablica interaktywna z projektorem służy przy tym jako 

zestaw kinowy.  

W grudniu 2020r. zakupiona została również tablica multimedialna z 

projektorem do placówki w Bogorii. Zestaw podłączony został do internetu, jest 

zamontowany w sali kameralnej. Została wykupiona licencja roczna na legalne 

publiczne wyświetlanie filmów w budynku Domu Kultury w Bogorii.  

Do GOK w Bogorii zakupiony został system wystawowy składający się z 

mobilnych paneli. System służył na wiele sposobów zarówno w budynku jak i plenerze. 

Wykorzystywany przez GOK głównie do organizacji wystaw ale również do dekoracji 

okolicznościowych. System wypożyczany był też przez jednostki samorządu gminy 

Bogoria. Zakupiony został ze środków Gminy Bogoria na wniosek GOK do Gminnej 

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  

W 2020 roku dwie placówki GOK w Bogorii – Świetlica Wiejska w Jurkowicach                       

i Wiejski Dom Kultury w Przyborowicach brały udział w projekcie „Aktywnie nie tylko 

lokalnie” realizowanym przez LGD „Białe Ługi”, współfinansowanym przez Instytut 

Wolności-Narodowe Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków 

Programu Funduszy Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020. W ramach projektu 

prowadzone były dodatkowe zajęcia animacyjne dla dzieci, a świetlice zostały 

doposażone w sprzęt do zajęć o wartości 1 500,00 zł każda.  

Wszystkie placówki GOK są wyposażone w podstawowy sprzęt dostosowany do 

prowadzonej w nich działalności.  
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Budynki, tam gdzie jest to niezbędne i możliwe technicznie, posiadają system 

monitoringu i system alarmowy. Między innymi w Przyborowicach i Jurkowicach jest 

system monitoringu zewnętrznego. W Bogorii i Przyborowicach jest system alarmowy i 

zabezpieczenie przez Agencję Ochrony Osób i Mienia.  

W GOK zatrudnione są na podstawie umowy o pracę następujące osoby: 

dyrektor, główny księgowy, 2 bibliotekarzy, 2 animatorów kultury, instruktor plastyki      

i pracownik gospodarczy, a na umowę zlecenie instruktor muzyki i informatyk.  

W dziale 921 budżetu Gminy - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w 2020 

roku zaplanowano kwotę 825.834,40 zł, wydatkowano kwotę 812.366,92 zł, co 

stanowi 98,4%. Środki te zostały przeznaczone na: 

 dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury - 413.000,00 zł; 

 dotacje dla stowarzyszeń z zakresu kultury - 11.750,00 zł; 

 dotację podmiotowa dla Biblioteki Gminnej - 195.000,00 zł; 

 wydatki bieżące na funkcjonowanie świetlic – 9.404,41 zł; 

 dotacje na konserwację zabytków dla parafii - 9.585,54 zł; 

 wykonano ogrodzenie przy WDK w Przyborowicach, na co przekazano dotację 

celową w wysokości 15.000,00 zł. 

Działalność kulturalna była współfinansowana z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego, sponsorów, Lokalna Grupa Działania „Białe Ługi”. 

W 2020 roku organizowane były przez GOK cykliczne imprezy, były to: 

        - wystawy prac różnych artystów i konkursy plastyczne; 

 - konkursy i przeglądy muzyczne; 

 - turnieje szachowe; 

W styczniu  zorganizowany został  Orszak Trzech Króli i odbył się 28 Finał 

WOŚP – sztab w Bogorii zebrał 25.308,25 zł, GOK otrzymał nagrodę za udział                      

w ogólnopolskiej II Edycji Akcji Wspólne Czytanie – Kinder Polska, podczas ferii 

zimowych dzieci uczestniczyły w rożnych warsztatach organizowanych na terenie 

domu kultury i świetlic. 

W marcu z okazji Dnia Kobiet odbył się koncert zespołu  Imperium wraz                      

z kiermaszem biżuterii. 

W kwietniu pracownicy GOK szyli czepki medyczne dla personelu szpitali                             

i maseczki materiałowe. 
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W  lipcu w Jurkowicach były Wakacje z filmem oraz uroczystość patriotyczna    

w Cebrze. 

W sierpniu odbyły się plenerowe warsztaty tkackie z wystawą gobelinów, odbył 

się plener malarski Wieś w malarstwie i rzeźbie, przy zalewie Buczyna 

zorganizowano konkurs plenerowy, rodzinny Rzeźby i budowle z piasku połączone 

z warsztatami lepienia naczyń z gliny, rozstrzygnięto konkurs Ogród -  moja pasja 

2020. Odbyły się też Dożynki Gminy Bogoria wraz z przeglądem wieńcy 

dożynkowych. 

We wrześniu GOK zorganizował wyjazd do Tokarnii i brał udział w konkursie na 

świętokrzyskie rękodzieło. 

W grudniu GOK przygotował dekorację świąteczną rynku w Bogorii i Kościoła 

Trójcy Świętej w Bogorii. 

Gminna Biblioteka Publiczna w Bogorii z Filią w Przyborowicach wchodzą                      

w strukturę GOK-u, obejmuje swoim zasięgiem działania całą Gminę. Głównym 

zadaniem biblioteki jest gromadzenie opracowywanie i udostępnienie zbiorów 

bibliotecznych. Księgozbiór biblioteki w Bogorii liczył 7317 woluminów,                          

a w Przyborowicach 2272 woluminów. Corocznie w ramach programu „ Narodowy 

Program Rozwoju Czytelnictwa” biblioteka dokupuje nowe książki. Księgozbiór                   

w 2020 r. wzbogacił się o 230 woluminów na co zostało przeznaczone 5.749,00 zł 

(dotacja wynosiła 1.508,00 zł, pozostałe środki to udział własny ). 

W 2020 r. w bibliotece w Bogorii było zarejestrowanych 177 czytelników,                          

a w Przyborowicach 48. Nastąpił znaczący spadek czytelników spowodowany 

ograniczeniami związanymi z epidemią. Wypożyczono 6002 książki.                  

Biblioteka organizuje warsztaty promujące czytelnictwo, warsztaty żywego słowa, 

konkursy literackie, spotkania autorskie. Działania te skierowane są do różnych grup 

wiekowych m.in. do dzieci i młodzieży, rodziców, nauczycieli i seniorów. W bibliotece 

odbywają się cykliczne, ogólnopolskie akcje.  

W minionym roku organizowane były przez biblioteki konkursy on-line, były to: 

Konkurs plastyczny na kartkę patriotyczną z życzeniami dla Polski, koncert kolęd, 

przegląd grup przedszkolnych „ Gwiazdeczka”, Konkurs piosenki religijnej. 

W bibliotece filialnej w Przyborowicach udało się zorganizować kilka akcji promujących 

czytelnictwo. 
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11. OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE   

 

W 2020 roku w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne zaplanowano na wydatki 

kwotę 462.692,79 zł, wydatkowano 365.251,94 zł , co stanowi 87.9%. Środki 

zostały przeznaczone na: 

*dotacje dla jednostek OSP - 41.900,00 zł; 

* OSP Miłoszowice  - 49.875,00 zł ( dotacja na zakup samochodu 

strażackiego), koszt zakupu wyniósł – 399.750,00 zł 

 wypłata ekwiwalentu dla strażaków – 16.823,70 zł;  

 wynagrodzenia i pochodne konserwatorów – 3.398,28 zł. 

Pozostałe środki zostały przeznaczone na: zakup materiałów i wyposażenia, energii, 

usług, wody, remonty, badania, ubezpieczenia strażaków, podatki.  

 zarządzanie kryzysowe  - 123.075,00 zł. 

   

Rezerwa na zarządzanie kryzysowe nie została wykorzystana. 

Na terenie Gminy Bogoria działa 16 jednostek OSP, w tym typu „S” 7 i 9 typu „M”. 

Jednostki OSP w Bogorii i Jurkowicach działają w ramach Krajowego Systemu 

Ratowniczo – Gaśniczego, natomiast jednostki OSP Miłoszowice, Pełczyce i Niedźwiedź 

zostały włączone do Systemu Wspomagania Dowodzenia. W skład jednostek wchodzą 

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze, których jest 7. Składają się one z 66 członków,                 

w tym 20 dziewcząt i 46 chłopców.  Jednostki skupiają łącznie 415 druhów, w tym 

372  mężczyzn 25 kobiet,  3 członków wspierających i 14 honorowych. 

Jednostki OSP wyposażone są w następujące samochody: 

 Średnie – 5: 2 w Bogorii i po 1 w Jurkowicach, Szczeglicach i Niedźwiedź,                  

z czego 4 samochody posiadają autopompy; 
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 Lekkie – 12: w Bogorii, Jurkowicach, Pełczycach, Domaradzicach, 

Niedźwiedziu, Szczeglicach, Miłoszowicach, Zimnowodzie i Woli Kiełczyńskiej. 

Jeden z samochodów ma powyżej 30 lat. 

W 2020 r. został zakupiony dla OSP Miłoszowice nowy samochód pożarniczy – lekki – 

IVECO DAILY, a użytkowany wcześniej samochód Star 244 został przekazany dla OSP 

Niedźwiedź. 

W 2020 roku z KPPSP w Staszowie Gmina Bogoria pozyskała dwa samochody 

specjalne : Volkswagen Transporter T4 do OSP Gorzków i Volkswagen Passat do OSP 

Szczeglice.  

Przygotowanie strażaków do działań ratowniczo-gaśniczych: 

84 strażaków z 10 jednostek OSP posiada przeszkolenie podstawowe uprawniające do 

udziału w działaniach ratowniczo- gaśniczych: 

- OSP Bogoria – 19 

- OSP Jurkowice- 18 

- OSP Miłoszowice – 13 

- OSP Pełczyce – 12 

- OSP Niedźwiedź – 5 

- OSP Domaradzice – 4 

- OSP Pęcławice – 3 

- OSP Gorzków – 3 

- OSP Zimnowoda – 3 

- OSP Szczeglice - 4   
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FUNDUSZ SOŁECKI – REALIZACJA ZADAŃ W 2020 ROKU 

 

Wydatki funduszu sołeckiego w 2020 roku zrealizowano w wysokości 792 649,07 zł, 

w tym z budżetu gminy została dołożona kwota w wysokości 54 632,27 zł. 

Niewydatkowana została kwota w wysokości 11.497,26 zł.  

Realizacja zadań z funduszu sołeckiego przedstawia się następująco: 

1. PEŁCZYCE – opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej, wyłożenie 

ażurowymi płytami rowu, zawieszenie 3 lamp oświetlenia ulicznego i zamontowanie 

znaków drogowych – koszt – 29 991,15 zł,  niewykorzystana kwota pieniędzy                   

w wysokości – 160,48 zł, dofinansowana kwota z budżetu  

w wysokości – 1 385,05 zł. 

2. BUDY – zakupiono działkę pod plac zabaw, opracowano  dokumentację punktu 

oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej i powiatowej, wstawiono dwa znaki 

drogowe  - koszt -  18 268,30 zł,  niewykorzystana kwota – 500,20 zł, 

dofinasowana kwota z budżetu w wysokości – 68,50 zł. 

3. MOSZYNY – wybudowano chodnik asfaltowy przy drodze powiatowej – koszt  

67 298,00 zł, dołożona kwota z budżetu w wysokości – 38 934,45 zł. 

 

4. WAGNERÓWKA – wyznaczono granicę pasa drogowego, i opracowano 

dokumentację na przebudowę drogi, kupiono dwa znaki drogowe – koszt  13 

591,70 zł, niewykorzystana kwota – 615,26 zł. 

5. WITOWICE – remont zbiornika retencyjnego w miejscowości Witowice w formule 

zaprojektuj i wybuduj, opracowano dokumentację do zgłoszenia na budowę – 4 

egz. wraz z wymaganymi uzgodnieniami, przedmiar 2 egz., kosztorys 2 egz., 
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specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót; zakres prac obejmował: wycinkę  

drzew wokół zbiornika, oczyszczenie dna zbiornika z osadów wraz z odwozem 

urobku w miejsce wskazane – koszt 20 500,00 zł, niewykorzystana kwota – 4,38 zł. 

 

6. MIŁOSZOWICE – zakupiono 4 mundury galowe dla strażaków, zamontowano                

3 lampy uliczne, zakupiono dziewięć znaków drogowych i lustro, wymieniono 

przepust w drodze gminnej - koszt 33 950,00 zł, dołożona kwota z budżetu w 

wysokości – 14 200,00 zł. 

7. GRZYBÓW – zakupiono kosę spalinową, olej, żyłkę i kanister 5 l, wykonano 490 

mb. pobocza z masy bitumicznej – koszt 22 872,10 zł, niewykorzystana kwota – 

100,86 zł. 

8. UJAZDEK – wykonano remont studni – wymieniono kręgi wraz z montażem 

pokrywy, oczyszczono koryto odpływowe z przelewu studni do stawu wraz z jego 

wyprofilowaniem, wykonano przepust pod drogą wraz z przyczółkami, posprzątano 

karpy i uporządkowano teren – koszt 14 200,00 zł. 
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9. WYSOKI DUŻE – wybudowano plac zabaw, zabezpieczono teren pod budowę 

chodnika - koszt 18 299,99 zł, niewykorzystana kwota – 289,97 zł. 

10. DOMARADZICE - zakupiono wyposażenie do świetlicy wiejskiej i zaplecza 

kuchennego oraz zorganizowano święto ziemniaka – koszt 20 204,28 zł, 

dofinansowana kwota z budżetu w wysokości – 4,28 zł. 

11. ZAGORZYCE – poprawiono przepust w drodze gminnej, zamontowano korytka 

odwadniające, inwentaryzacja przebiegu drogi gminnej, zakup znaku 

informacyjnego – koszt 16 998,40 zł, niewykorzystana kwota – 697,45 zł. 

12. KOLONIA PĘCŁAWICE – przebudowano wiatę przystankową – koszt 17 199,85 

zł, niewykorzystane środki – 0,15 zł. 

 

13. PODLESIE – utwardzono kamieniem drogi gminne, wyposażono plac zabaw, 

zagospodarowano tereny zielone, zakupiono cztery znaki informacyjne – koszt 16 

698,20 zł, niewykorzystana kwota 481,14 zł. 
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14. KOLONIA BOGORIA – opracowano dokumentację i wytyczono pas drogi gminnej, 

zamontowano lampy oświetlenia ulicznego, oraz zakupiono piłę spalinową i 

radiotelefon dla OSP – koszt 20 775,00 zł, niewykorzystana kwota – 1 593,41 zł. 

15. WOLA MALKOWSKA – wyremontowano pomieszczenia po byłej szkole – koszt 19 

898,73 zł, niewykorzystana kwota – 1,09 zł. 

16. PRZYBOROWICE – zakupiono siłownię zewnętrzną, zakupiono umundurowanie 

dla OSP i trzy znaki informacyjne – koszt 21 952,55 zł, niewykorzystana kwota – 

12,82 zł. 

 

17. ŁAGÓWKA – utwardzono materiałem kamiennym drogi gminne – koszt                

12 342,93 zł. 

18. NIEDŹWIEDŹ -  zakupiono umundurowanie dla OSP, wyposażenie strażnicy                         

i kosę spalinową, zakupiono dla szkoły sprzęt nagłaśniający i materace do ćwiczeń, 

zakupiono znak informacyjny – koszt 18 619,51 zł, niewykorzystana kwota –       

121,49 zł. 

19. WOLA KIEŁCZYŃSKA – wyremontowano świetlicę wiejską w Kiełczynie, 

zakupiono wyposażenie strażnicy i umundurowanie dla OSP, lustro drogowe                                

i lampę oświetlenia ulicznego, zorganizowano dożynki – koszt 16 829,57 zł, 

niewykorzystana kwota – 49,92 zł, dołożona kwota z budżetu w wysokości – 2,42 

zł. 

20. KIEŁCZYNA – wyremontowano i wyposażono świetlicę wiejska, wyremontowano 

samochód OSP w Woli Kiełczyńskiej, zakupiono dwa znaki informacyjne – koszt             

32 649,63 zł, niewykorzystana kwota – 46,54 zł. 
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21. SZCZEGLICE – zakupiono wyposażenie do świetlicy, wykupiono działki                             

i przygotowano dokumentację na poszerzenie drogi – koszt 20 001,23 zł, 

niewykorzystane środki 2 367,18 zł. 

22. BOGORIA – zakupiono i zamontowano trzy progi zwalniające, przebudowano 

drogę wewnętrzną oraz zakupiono sprzęt dla OSP – koszt 47 704,79 zł, 

niewykorzystana kwota – 2 674,51 zł. 

23. MAŁA WIEŚ – przebudowano drogę gminną – koszt  14 811,51 zł. 

24. CEBER – dofinansowano wyposażenie OSP, wybudowano wiatę gospodarczą, 

wyposażono świetlicę wiejską, wyremontowano wiatę przy świetlicy, utwardzono 

materiałem kamiennym drogi gminne, zakupiono dwa kosze, znaki informacyjne                     

i tablicę – koszt 18 605,36 zł, niewykorzystane środki - 135,74 zł. 

 

25. WYSOKI MAŁE – rozpoczęto prace nad zbiornikiem wodnym - ułożono ciek wodny 

trójkątny z prawej strony jezdni z odprowadzeniem do zbiornika poprzez przepust 

rurowy fi 400 PCV zakończony przyczółkami brukowymi, zakupiono lustro drogowe 

– koszt 14 650,35 zł, niewykorzystane środki – 60,41 zł. 

26. JURKOWICE – wybudowano ok. 100 mb. chodnika z kostki betonowej, zakupiono 

wyposażenie dla OSP – koszt 32 400,00 zł. 

27. GORZKÓW – zakupiono kontener mieszkalno-socjalny, zakupiono mundury galowe 

i ćwiczebne, koszulki bawełniane, identyfikator miejscowości dla OSP – koszt 

21 143,33 zł, niewykorzystana kwota – 66,36 zł. 

28. ROSOŁÓWKA – przebudowano drogę  gminną – koszt 17 834,27 zł. 
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29. KOLONIA WYSOKI MAŁE – zakupiono wyposażenie placu zabaw w Podlesiu, 

wyremontowano przepust na drodze gminnej i utwardzono drogę kamieniem – 

koszt 14 925,35 zł, niewykorzystane środki – 389,96 zł. 

30. JÓZEFÓW WITOWICKI – założono lampę oświetlenia ulicznego, zakupiono znak 

informacyjny, usunięto gruz i pozostałości po byłej składnicy nawozów, 

uregulowano stan prawny drogi gminnej – koszt 16 695,85 zł, niewykorzystane 

środki 281,97 zł. 

31. WIERZBKA – wyremontowano i wyposażono świetlicę wiejską, zakupiono trzy 

znaki informacyjne – koszt 20 456,84 zł, niewykorzystane środki – 47,54 zł. 

 

32. PĘCŁAWICE GÓRNE – zakupiono wyposażenie kuchni w budynku OSP – koszt 18 

274,88 zł, dołożona kwota z budżetu w wysokości – 37,57 zł. 

33. KOLONIA PĘCŁAWSKA – przebudowano wiatę przystankową, zakupiono dwa 

mundury galowe dla OSP i trzy znaki informacyjne – koszt 17 329,86 zł, 

niewykorzystane środki – 0,62 zł. 

34. MALKOWICE – zakupiono kontener biurowy – koszt 15 516,82 zł. 

35. WOLICA – wyremontowano drogi gminne materiałem kamiennym, zamontowano 

jedną lampę oświetlenia ulicznego, zakupiono znaki informacyjne – koszt 11 

782,36 zł, niewykorzystane środki  – 510,19 zł. 

36. WYSOKI ŚREDNIE – wybudowano plac zabaw w Wysokach Dużych, zakupiono 

stroje ludowe, zorganizowano imprezę integracyjną – koszt 15 164,00 zł. 
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37. ZIMNOWODA – zakupiono cztery lampy oświetlenia ulicznego, cztery mundury 

specjalne dla OSP i zakupiono znak drogowy informacyjny – koszt 22 212,38 zł, 

niewykorzystane środki – 287,62 zł. 

   

PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZADOWYMI ORAZ 

PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO 

Celem programu jest kształtowanie lokalnego społeczeństwa obywatelskiego                       

i wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych, podnoszenie skuteczności                               

i efektywności działań w sferze zadań publicznych, wzmocnienie pozycji organizacji 

przy jednoczesnym zapewnieniu środków na realizację zadań, realizowanie zdań 

publicznych, prowadzenie nowatorskich i efektywnych działań oraz uzupełnienie 

działań gminy w zakresie nieobjętym przez struktury samorządowe. 

Realizacja programu przyczyniła się do nadania znaczenia inicjatywom 

obywatelskim z udziałem sektor organizacji pozarządowych, tworząc warunki dla 

rozwoju instytucji społeczeństwa i dialogu obywatelskiego. Współpraca kontynuowana 

jest z kompetentnymi i sprawnymi organizacjami, z którymi Gmina od wielu lat 

realizuje wspólne zadania w sferach życia społecznego. 

Wysokość środków związanych z realizacją zadań w 2020 roku wynosiła: 

22.000,00 zł. Zgłoszono 8 ofert w ramach konkursu. Zrealizowane zostało 7 zadań 

na kwotę: 16.750,00 zł. Zrealizowano następujące projekty: 

1. Koło Gospodyń Wiejskich „ Czerwona Malina” z Kiełczyny : Kurs Kuchni Lokalnej; 

 2. Stowarzyszenie „Szczeglice – Tradycja, Kultura, Rozwój” -  W poszukiwaniu 

tradycji; 

3. OSP w Cebrze – Zawody wędkarskie „ O złotą łuskę z Cebra” 

4. Fundacja Aktywizacja i Rozwój z Osieka – Działąj Lokalnie; 

5. Stowarzyszenie Zwykłe „ ZORZA JUNIOR” Z Pęcławic Górnych – Piknik sportowy 

„Trzymaj Formę” 

6. Stowarzyszenie „ Szczeglice – Tradycja, Kultura, Rozwój” – Razem – sportowe 

zmagania; 

7. Stowarzyszenie „ Buczyna” z Bogorii – „ Na sportowo – na wesoło” 

 W 2020 roku Gmina Bogoria, pomimo wielu ograniczeń związanych z pandemią 

COVID -19 współpracowała z organizacjami pozarządowymi w celu dalszego rozwoju 
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regionu i działań na rzecz różnych grup społecznych. Podejmowane działania były 

efektywne, a niekiedy innowacyjne. Współpraca pomiędzy lokalnym samorządem,                               

a organizacjami pozarządowymi układała się dobrze, trzeba ją pozytywnie ocenić, 

ponieważ przyczyniła się do budowania wspólnoty w społeczności lokalnej. 

 

9. GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 

ALKOHOLOWYCH 

W Gminie Bogoria funkcjonuje Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, powołana przez Wójta w składzie pięcioosobowym. Komisja prowadzi 

działalność w zakresie ograniczenia spożywania napojów alkoholowych poprzez 

rozmowy interwencyjno - motywacyjne z osobami nadużywającymi alkoholu. 

Skierowano 10 osób na specjalistyczne badania psychiatryczno –psychologiczne oraz 

sporządzono 7 wniosków do Sądu Rejonowego w Staszowie o skierowanie na 

leczenie odwykowe. 

W 2020 roku Komisja odbyła 19 posiedzeń, przeprowadzono 20 rozmów                       

z osobami uzależnionymi i członkami ich rodzin. 

Członkowie Komisji brali udział w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego, był to udział 

w 23 posiedzeniach grup roboczych w ramach procedury „ Niebieskie Karty”. 

Komisja opiniuje wnioski przedsiębiorców o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych. Zaopiniowano 5 wniosków pod względem zgodności lokalizacji punktu 

sprzedaży oraz limitów zezwoleń zgodnie z uchwałą Rady Gminy. Komisja 

przeprowadziła 10 kontroli w punktach sprzedaży napojów alkoholowych. 

Komisja rozpatrzyła 23 wnioski  o dofinansowanie działań profilaktycznych. 

Komisja sporządza propozycję podziału środków finansowych pochodzących                   

z funduszu wpłat za prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych, opracowuje 

sprawozdania z działalności samorządu w zakresie profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych.  

Rada Gminy w Bogorii w 2018 roku wprowadziła Gminny Program 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy                      

w Rodzinie na lata 2018-2022. Program ten ukierunkował prace Zespołu 

Interdyscyplinarnego w Bogorii. Zespół zintensyfikował działania profilaktyczne         
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w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zwiększył dostępność i skuteczność 

ochrony i wsparcia osób doświadczających przemocy w rodzinie, zwiększył skuteczność 

oddziaływania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie. Do Zespołu wpłynęło 27 

wniosków wszczynających procedurę „Niebieskiej Karty” w tym 5 informacji                           

o wystąpieniu kolejnych przypadków przemocy w rodzinie. W celu przeciwdziałania 

istniejącym, patologicznym zjawiskom zostało powołanych 22 grupy robocze                       

z cyklicznym udziałem przedstawicieli różnych instytucji, takich jak: OPS w Bogorii, 

Komendy powiatowej Policji w Staszowie, GKRPA w Bogorii, oświaty oraz kuratorów 

sądowych. W kręgu zainteresowań prewencyjno – profilaktycznych znalazło się: 22 

osoby podejrzane o stosowanie przemocy w rodzinie (w tym 22 mężczyzn)  oraz 26 

osób zagrożonych występowaniem przemocy w rodzinie (w tym 19 kobiet, 4 mężczyzn 

i 3 dzieci). 

W 2020 roku Zespół Interdyscyplinarny realizował 11 procedur „ Niebieskich Kart”,              

z czego 8 spraw zakończyło się zaprzestaniem stosowania przemocy w rodzinie. 

 

10. OCHRONA ZDROWIA 

W 2020 roku zaplanowano wydatki na kwotę 139.920,05 zł. 

Wydatkowano kwotę 33.001,95 zł na gminny program przeciwdziałania alkoholizmowi  

i narkomanii. 

Wydatki poniesione na Covid-19: 

– zakup rękawic, masek, przyłbic, termometru, chemii (pojemniki dla Jadłodajni 

Gminnej, dozowniki) – 40.728,44 zł; 

– zakup ozonatora  i przekazanie w użyczenie  dla Centrum Medycznego Auxilium   

w Bogorii – 11.141,34 zł; 

– zakup fartuchów dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki 

Zdrowotnej w Staszowie – 9.914,40 zł. 

Ochronę  zdrowia mieszkańców Gminy zabezpiecza Centrum Medyczne Auxilium                    

w Bogorii oraz Przychodnia Rodzinna w Jurkowicach. 
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11. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 

Ilość  aktywnych przedsiębiorców zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej na dzień  31.12.2020 r. -  226 

 

Raport przedstawiający liczbę złożonych i prawidłowo przetworzonych wniosków 

CEIDG-1  w systemie CEIDG od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.: 

1) założenie działalności gospodarczej -  30 wniosków 

2) zmiana wpisu w CEIDG – 122 wniosków 

3) zmiana z zawieszeniem – 20 wniosków 

4) zmiana ze wznowieniem – 15 wniosków 

5) zakończenie działalności – 13 wniosków 

 

12. OCHRONA ZABYTKÓW 

Corocznie Gmina planuje w swoim budżecie środki na prowadzenie prac 

konserwatorskich i restauratorskich w obiektach sakralnych, pomnikach, nagrobkach 

wpisanych do rejestru zabytków. W 2020 roku na ten cel przeznaczona została kwota 

9.585,54 złote, która została w całości przeznaczona na prace konserwatorskie w dla 

Parafii Rzymsko-Katolickiej pod wezwaniem: Świętej Trójcy w Bogorii . 

 

1. Gmina corocznie pozyskuje środki finansowe z Urzędu Wojewódzkiego na remont                   

i sprawowanie opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi. W 2020 r Gmina 

otrzymała środki w wysokości 1.100,00 zł Prace konserwatorskie przy grobie 

Stanisława Serwaty położonym na cmentarzu parafialnym w Niemirowie. 

Prace polegały na: 

- czyszczeniu i impregnacji płyty lastrykowej oraz tablicy z krzyżem, 

- wyczyszczenie kostki wokół wraz z uzupełnieniem w niej ubytków, 

- zakup wiązanek i zniczy. 
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13. TRANSPORT I DROGOWNICTWO 

W dziale 600 - Transport i łączność zaplanowano wydatki w kwocie 

1.739.355,74 zł, wykonano w kwocie 1.543.607,06 zł, co stanowi 88,7%. 

Wydatki zostały przeznaczone, m.in. na: 

 pomoc finansową na remonty i budowę dróg powiatowych – 165.744,45 zł;                                                                       

 zakup materiałów związanych z utrzymaniem dróg gminnych – 65.590,74zł;  

Transportem i Drogownictwem zajmuje się referat Inwestycji i rozwoju. Do 

zadań w zakresie transportu i drogownictwa należy: administracja i utrzymanie 

dróg, sprawy z zakresu transportu drogowego, dowóz uczniów do szkół, utrzymanie 

terenów zielonych tj. rynek, urząd, zalew Buczyna, tereny sportowe Kolejowa.  

Osobami odpowiedzialnymi za realizację tych zadań są: 

 2 osoby administracyjne; 

 6 kierowców; 

 4 robotników gospodarczych. 

Posiadamy następujący tabor: 

 4 autobusy; 

 1 samochód ciężarowy; 

 3 ciągniki z przyczepami; 

 1 równiarka; 

 3 samochody osobowe. 

Drogi 

Gmina Bogoria posiada: 

 Drogi gminne – 57 odcinków, długość około 94 km; 

 Drogi wewnętrzne – 379 odcinków, długość około 202 km. 

 Posiadamy około 88,6 km dróg o nawierzchni bitumicznej. W celu zapewnienia 

wszystkim mieszkańcom posiadającym nieruchomości przy drogach gminnych należy 

wykonać 39 odcinków dróg o łącznej długości około 14,02 km. Ze względu na fakt, 

że wspomniane drogi nie posiadają odpowiednich pasów drogowych, należy szukać 

finansowania inwestycji ze środków usuwania skutków klęsk żywiołowych lub funduszu 

ochrony gruntów rolnych. 

Inwestycje drogowe. 
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W 2020 roku przeprowadzono prace na 3 odcinkach dróg gminy. Łączne nakłady 

inwestycyjne wyniosły 840,18 tyś zł w tym otrzymane dotację 560,27 tyś zł. 

Wskaźnik dofinansowania wyniósł około 66,68 %.  

Źródła finansowania: 

Urząd Wojewódzki – usuwanie skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze 

komunalnej – 547.815,00 zł 

Urząd Marszałkowski – zadania określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych – 

12.458,00 zł 

W ramach inwestycji wykonano następujące prace: 

Remont, przebudowa, budowa istniejących nawierzchni – 1,10 km 

Dotacje udzielone dla Powiatu Staszowskiego 

W 2020 roku udzielono następujących dotacji dla Powiatu Staszowskiego na realizację 

zadań związanych z przebudowami/remontami dróg powiatowych 

1. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0780T Pierzchnica - Holendry – 

Raków - Bogoria  -Nowa Wieś od km 6+435 do km 7+ 430 – dotacja w 

wysokości 126,810.00 zł 

2. Remont odcinka drogi powiatowej nr 0787T Pierzchnica - Holendry – Raków - 

Bogoria  -Nowa Wieś Pokrzywianka – Łukawica w miejscowości Moszyny, 

polegająca na wykonaniu pobocza z betonu asfaltowego – dotacja w wysokości 

67.298,00 zł 

3. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0713T Haliszka – Grzybów                             

w miejscowości Grzybów – dotacja w wysokości 20.873,10 zł 

Utrzymanie dróg: 

Większość prac związanych z bieżącym utrzymaniem dróg wykonywana jest we 

własnym zakresie. 

Gmina posiada następujący sprzęt do utrzymania dróg: 

Równiarka drogowa 

 Samochód ciężarowy Kamaz 

 Ciagnik Deutz Agrofarm 

 Ciagnik Deutz Agrokid 

 Ciagnik Ursus C360-3P 

 Volkswagen Transporter  
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 Przyczepka samochodowa 

Zimowe utrzymanie 

Łączna długość dróg w zimowym utrzymaniu to 103 km.  

W tym 13 odcinków dróg o łącznej długości 19,5 km, które są posypywane na 

wzniesieniach, łukach, skrzyżowaniach. Pozostałe odcinki są jedynie odśnieżane. Na 

sezon zimowy zakupiono łącznie 130 ton piasku i 30 ton soli drogowej. W magazynie 

pozostało około 30 ton mieszanki piaskowo-solnej około 16% 

Sprzęt do zimowego utrzymania: 

Kamaz + posypywarka, Deutz Agrofam, Ursus C360 3P, Deutz Agrokid – chodniki, 

Koparka B110 

Nie posiadamy planu zimowego utrzymania 

Koszenie poboczy – koszone są tylko odcinki dróg mające nawierzchnie bitumiczne tj. 

86 km, minimum dwa koszenia rocznie w okresie maj, wrzesień.  

DeutzAgrofarm + Kosiarka machiogaspardo 1600. 

Brak kosiarki do wykaszania rowów i skarp. 

Sprzątanie dróg - przeprowadzane w okresie wiosennym, zamiatarką mechaniczną 

Pronar Agata 1600 

Utrzymanie dróg tłuczniowych – od 2018 posiadamy równiarkę drogową, kamień 

dowożony jest 2 pojazdami tj. Kamaz i Deutz Agrofarm. W 2020 roku wywieziono na 

drogi około 3200 ton materiału kamiennego. 

Oznakowanie dróg – posiadamy zaakceptowane 6 projektów oznakowania dróg 

publicznych. Konieczne jest opracowania pozostałych projektów.  

Brak książek obiektów drogowych i mostowych  

 

Wywóz nieczystości płynnych za okres od 01.01.2020 r do 31.12.2020 od 

mieszkańców realizowany jest za pomocą: 

- ciągnika rolniczego z beczka asenizacyjną POMOT o pojemności 6700l . 

- Ilość zamówionych usług – 187, 

- Kwota – 19 749,19 zł.  

MAN TGS 26.360 o pojemności beczki 18000 l. 

- Ilość zamówionych usług – 169, 

- Kwota – 18 053,38 zł.  
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Utrzymanie terenów zielonych tj. rynek, urząd, zalew Buczyna, tereny sportowe 

Kolejowa. Sprzęt do utrzymania: traktorek samojezdny, 2 kosiarki, 3 kosy spalinowe.  

- Ilość zleceń – 77, 

- Ilość pobranego paliwa – 410 litrów paliwa. 

- Czas pracy urządzeń – 414 godzin 

- Kwota – 2 055,80 zł. 

Koszenie poboczy 

Koszone są tylko odcinki dróg mające nawierzchnie bitumiczne tj. 86 km, minimum 

dwa koszenia rocznie w okresie maj, wrzesień.  Sprzęt stosowany do koszenia 

poboczy: 

 Deutz Agrofarm + Kosiarka machio gaspardo 1600. 

Brak kosiarki do wykaszania rowów i skarp. 

 

Sprzątanie dróg 

Przeprowadzane w okresie wiosennym, zamiatarką mechaniczną Pronar Agata 1600. 

 

Utrzymanie dróg tłuczniowych 

Od 2018 posiadamy równiarkę drogową, kamień dowożony jest 2 pojazdami tj. Kamaz 

i Deutz Agrofarm. W 2019 roku wywieziono na drogi około 4600 ton materiału 

kamiennego. 

Oznakowanie dróg 

Posiadamy opracowane 6 projektów oznakowania dróg publicznych. Konieczne jest 

opracowania pozostałych projektów. 

Brak książek obiektów drogowych i mostowych  

 

14.  WODOCIĄGI 

W 2020 roku Gmina planowała dochody ze sprzedaży wody w wysokości 775.744,00 

zł, wpłynęła z tego tytułu kwota 826.579,115 zł, co stanowi 106,6%, w tym m.in.:  

 wpływy z opłaty abonamentowej - 149.393,95 zł; 

 wpływy ze sprzedaży wody - 675.048,49 zł. 

Zaległości z tytułu opłaty abonamentowej i sprzedaży wody wynosiły 26.000,20 zł, 

co stanowi 3,35 % należności. 
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Wydatki w tym dziale były planowane w wysokości 520.561,42 zł, a wykonane 

zostały w wysokości 473.817,93 zł, co stanowi 91%, w tym m.in.: 

 wynagrodzenia i pochodne – 230.680,03 zł; 

 materiały, części hydrauliczne i wyposażenie -27.859,67 zł; 

 zakup paliwa  - 7.969,31 zł; 

 zakup opon i akumulatora  - 767,02 zł; 

 zakup energii na ujęcia wody i przepompownie - 142.134,65 zł; 

 zakup usług wodociągowych - 11.359,69 zł. 

Gmina posiada dobrze rozbudowaną infrastrukturę techniczną. Od 18 lat jest w 99% 

zwodociągowana i ma dobrej jakości wodę z ujęcia w Zimnowodzie, które zostało 

zmodernizowane poprzez wykonanie stacji uzdatniania wody. Całkowita długość sieci 

wodociągowej to ponad 154 km, 48 km przyłączy domowych i ponad 2343 

odbiorców wody. Wodę z ujęcia na terenie gminy rozprowadza   5 przepompowni 

wody, które w miarę potrzeb są modernizowane i przechodzą kapitalne remonty.                    

Z ujęciu wody w Zimnowodzie w 2020 roku wydobyto 312 tys. m3 wody pitnej. 

 

15. KANALIZACJA 

W 2020 roku w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

zaplanowano kwotę dochodów w wysokości 3.321.194,13 zł, wykonano dochody       

w wysokości 733.230,62 zł, co stanowi 22,1 %, z tego m.in. są to środki: 

 za odbiór ścieków komunalnych i odsetki od nieterminowych wpłat – 

557.600,94 zł; 

Zaległości za odbiór ścieków i wywóz nieczystości wynoszą 15.818,62 zł, co stanowi 

2,83% w stosunku do pobranych opłat za odbiór. 

Gmina w 2020 roku dopłaciła do opłat za odbiór ścieków 124.277,75 zł. 

W tym dziale na wydatki zaplanowano kwotę 4.983.809,15 zł, a wykonano wydatki 

w kwocie 1.577.464,13 zł, co stanowi 31,7%. Wydatki przeznaczono m.in. na: 

 wynagrodzeni i pochodne – 336.658,39 zł; 

 zakup części, materiałów, paliwa związanych z odbiorem ścieków – 

48.506,20zł; 

 zakup energii dla oczyszczalni i pompowni ścieków – 214.111,43zł; 

 remonty urządzeń – 8.622,75 zł; 
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 zakupy usług związanych z odbiorem ścieków – 184.209,88 zł; 

      

Na koniec 2020 r. ponad 65% gminy zostało skanalizowane. Mieszkańcy 17 

miejscowości mogą korzystać z kanalizacji sanitarnej. Długość sieci kanalizacyjnej to 

89,7 km, w tym 70 km stanowi sieć kanalizacji grawitacyjnej. Działa 23 

przepompownie, a 1199 gospodarstw przyłączone jest do istniejących kolektorów,                

z sieci kanalizacyjnej korzysta ok. 5 tys. mieszkańców gminy. Do oczyszczalni ścieków 

w Bogorii w 2020 roku przyjęto i oczyszczono łącznie 162.400 m3 ścieków 

komunalnych.   

 

16. OCHRONA ŚRODOWISKA 

Mamy dobrze rozwiązany problem odpadów komunalnych. Przodujemy, jeśli 

chodzi o gospodarkę śmieciową. Nasze problemy związane z odbiorem od 

mieszkańców odpadów realizuje Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki, 

który dysponuje bardzo nowoczesnym Zakładem Utylizacji Odpadów Komunalnych                 

w Jańczycach i obsługuje 15 gmin województwa świętokrzyskiego. Gmina na 

utrzymanie Związku płaci składkę w wysokości 15.000,00 zł rocznie. 

Przez szereg kolejnych lat gmina realizuje program usuwania azbestu i wyrobów 

zawierających azbest. Mieszkańcy w ramach programu i przy dofinansowaniu                       

z WFOŚiGW w Kielcach oraz budżetu Powiatu Staszowskiego otrzymują pomoc przy 

demontażu pokryć dachowych i utylizacji przez uprawnioną firmę wybraną  

45.897,84 zł. Zutylizowano eternit z 49 posesji. 

W całym 2020 roku wydano 116 decyzji zezwalających na wycinkę drzew oraz 

19 decyzji zatwierdzających podziały nieruchomości.  

Rada Gminy Bogoria corocznie przyjmuje program opieki na zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bogoria.               

Na zakup karmy dla psów i umieszczenie w schronisku wydano 22.743,84 zł. 
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17. MAJĄTEK GMINY 

 

Wykaz budynków i budowli Wartość 

Zespół Placówek Oświatowych w Bogorii ul. Południowa 2,  28-210 Bogoria 

obejmujący obiekty: 

budynek  Przedszkola w Bogorii ul. Południowa 2 603175,50 

budynek Szkoły Podstawowej w Bogorii  ul. Staszowska 10 1000000,00 

budynek Szkoły Podstawowej w Bogorii  ul. Staszowska 12 4813382,15 

budynek Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Bogorii ul. 

Południowa 2 

1303054,38 

Pozostałe: 

Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole 

w Jurkowicach 

6067813,25 

Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole 

w Szczeglicach 

1728362,11 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Niedźwiedziu 387000,00 

Razem: 15902787,39 

 

Samorządowe Centrum Oświaty 100000,00 

 

Strażnice: 

OSP Bogoria 170000,00 

Strażnica OSP Domaradzice 89805,89 

Strażnica OSP Szczeglice 93000,00 

Strażnica OSP Miłoszowice 230342,95 

Strażnica OSP Zimnowoda 137741,10 

Strażnica OSP Pęcławice Górne 220000,00 

Strażnica OSP Niedźwiedź 226815,25 

Strażnica OSP Pełczyce 272811,65 

Strażnica OSP Przyborowice 83000,00 

Razem: 1523516,84 

 

Świetlica Wiejska w miejscowości Wysoki Średnie 800000,00 
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Świetlica Wiejska Jurkowice i OSP Jurkowice 950000,00 

Świetlica  Wiejska w Cebrze i OSP Ceber 376000,00 

Świetlica Wiejska w Grzybowie 381744,00 

Budynek remizo-świetlicy wiejskiej w Wierzbce 272943,22 

Razem: 2780687,22 

 

Gminny Ośrodek Kultury w Bogorii 950000,00 

Wiejski Dom Kultury w  Przyborowicach 777388,97 

Razem: 1727388,97 

 

Budynek Oświatowy w Kiełczynie i Świetlica 396152,18 

Budynek Urzędu Gminy ul. Opatowska 13 1987768,33 

Budynek administracyjno – mieszkalny ul. Spacerowa 1 208804,43 

Budynek stolarni i garaże ul. Rakowska 76451,00 

Budynek Biurowy ul. Osiedlowa 5 210570,00 

Budynek Agronomówki ul Spacerowa 11 15635,00 

Razem: 2895380,94 

 

Budynek Jadłodajni i Ośrodka Pomocy Społecznej Rynek 7 774324,43 

Budynek gospodarczy OSP Jurkowice 30000,00 

Budynek handlowy Jurkowice 15000,00 

Budynek handlowy Kolonia Pęcławska 30000,00 

Budynek mieszkalny ul. Opatowska 11 153640,00 

Budynek handlowy w Cebrze 60000,00 

Budynek mieszkalny po byłym przedszkolu Kiełczyna 25000,00 

Budynek Ośrodka Zdrowia w Bogorii 798636,79 

Budynek wielorodzinny ( 9 lokali mieszkalnych ) wraz z budynkiem 

garażowym (9 garaży) 

1470120,40 

Budynek w Woli Malkowskiej – świetlica i lokal mieszkalny 60000,00 

Budynek administracyjny po byłej stacji PKP w Bogorii wraz z obiektami 

budowlanymi ul. Kolejowa 

5225000,00 

Budynek mieszkalny Agronomówki w Szczeglicach 35000,00 

Budynek w Kiełczynie (dworek) 7000,00 

Budynek gospodarczy Kiełczyna 6700,00 
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Budynek gospodarczy przy Agronomówce w Szczeglicach 2000,00 

Budynek gospodarczy - UG  ul. Rynek 7000,00 

Budynek gospodarczy - Wola Malkowska 7000,00 

Budynek mieszkalny  wraz ze stodołą i budynkiem gospodarczym w 

Niedźwiedź 37 

20000,00 

Budynek mieszkalny - Kolonia Grzybów 13000,00 

Budynek mieszkalny  wraz ze stodołą i budynkiem gospodarczym - Grzybów 

5 

8000,00 

Budynek gospodarczy w Woli  Kiełczyńskiej 5000,00 

Budynek mieszkalny drewniany - Kolonia Kiełczyna 6000,00 

Budynek po GS w Jurkowicach (do rozburzenia) 14700,00 

Budynek mieszkalny - ul. Leśna 7, 28-210 Bogoria 20000,00 

Razem: 8793121,62 

 

Wiata na sprzęt ul. Osiedlowa 5 5615,20 

Wiaty ogólnoużytkowe ul. Osiedlowa 5 19435,90 

Wiata, garaż i ogrodzenie przy boisku w Cebrze 25000,00 

Wiata w miejscowości Ceber 5000,00 

Razem: 55051,10 

 

Plac zabaw przy Zespole Placówek Oświatowych w Bogorii 196500,00 

Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Jurkowicach 131000,00 

Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Szczeglicach 119000,00 

Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Niedźwiedziu 108000,00 

Plac zabaw przy  Przedszkolu w Kiełczynie 63444,00 

Plac zabaw w miejscowości Zimnowoda 28967,14 

Plac zabaw w miejscowości Moszyny 106536,26 

Plac zabaw w miejscowości Grzybów 158351,44 

Plac zabaw w miejscowości Podlesie 10500,00 

Plac zabaw w miejscowości Wysoki Duże 19500,00 

Razem: 941798,84 

 

Plac targowy w miejscowości Bogoria 87442,00 
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Boisko do piłki nożnej w miejscowości Ceber 115269,41 

Boisko do piłki nożnej w miejscowości Domaradzice 101166,77 

Boisko do piłki nożnej i boisko wielofunkcyjne 1378700,03 

Razem: 1595136,21 

 

Otwarta strefa aktywności w miejscowości Bogoria 164305,00 

Otwarta strefa aktywności w miejscowości Jurkowice 164305,01 

Siłownia zewnętrzna w miejscowości Przyborowice 15565,00 

Razem: 344175,01 

 

Ujęcie wody w Zimnowodzie wraz z obiektami i sprzętem 1019420,00 

 

Przepompownia wody w Kiełczynie 191819,00 

Przepompownia wody w Jurkowicach 84000,00 

Przepompownia wody w Pęcławicach Górnych 84000,00 

Razem: 359819,00 

 

Zbiornik wody pitnej w Gorzkowie 134570,00 

Zbiornik wody pitnej w Jurkowicach 166098,86 

Zbiornik małej retencji w Cebrze 493933,00 

Zbiornik wodny małej retencji na rzece Korzennej w miejscowości Bogoria 

wraz z obiektami 

4202583,00 

Razem: 4997184,86 

 

Monitoring wizyjny w miejscowości Bogoria 46600,00 

 

Oczyszczalnia ścieków w Bogorii wraz z towarzyszącymi obiektami i 

sprzętem 

5899356,85 

 

Przepompownia ścieków – Kolonia Bogoria -                  1 szt. 60000,00 

Przepompownia ścieków – Kolonia Bogoria – 1 szt 30000,00 

Przepompownia ścieków – Rosołówka – 1 szt 177792,24 

Przepompownia ścieków – Podlesie - 1 szt. 278000,00 

Przepompownia ścieków – Gorzków – 2 szt. 257800,96 
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Przepompownia ścieków – Gorzków  - 1 szt. 30000,00 

Przepompownia ścieków – Wola Kiełczyńska –                  1 szt. 60000,00 

Przepompownia ścieków – Miłoszowice – 5 szt. 300000,00 

Przepompownia ścieków – Bogoria ul. Spacerowa – 1 szt. 60000,00 

Przepompownia ścieków  - Bogoria ul. Osiedlowa  - 1 szt. 198563,38 

Przepompownia ścieków – Jurkowice – 3 szt. 180000,00 

Przepompownia ścieków – Kolonia Pęcławice –                 3 szt. 180000,00 

Przepompownia ścieków – Kiełczyna – 4 szt. 240000,00 

Przepompownia ścieków – Jurkowice – 1 szt. 70000,00 

Przepompownia ścieków - Bogoria ul. Polna –                 1 szt. 179320,00 

Razem: 2301476,58 

 

Budynek Domu Pomocy Społecznej w Pęcławicach Górnych 4972000,00 

SUMA: 56 342 343,43 

 

 

18. PLANOWANIE PRZESTRZENNE 

Teren całej Gminy Bogoria objęty  jest miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego, a wiec około 123,41 km². Plan miejscowy, został uchwalony 

uchwałami: 

o Uchwała nr XXI/193/2016 Rady Gminy Bogoria z dnia 18 października 2016 roku w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bogoria – Etap I opublikowany w 

dzienniku urzędowym województwa świętokrzyskiego pod pozycją 4115. 

o Uchwała nr XXI/194/2016 Rady Gminy Bogoria z dnia 18 października 2016 roku w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bogoria – Etap II   i opublikowany 

w dzienniku urzędowym województwa świętokrzyskiego pod pozycją 4116. 

o Uchwałą nr XII/95/2019 Rady Gminy Bogoria z dnia 30 września 2019 roku                     

w sprawie oceny aktualności studium i miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego gminy Bogoria i dokonanie analizy zmian w zagospodarowaniu 

przestrzennym gminy Bogoria dokonano analizy aktualności studium uwarunkowań 
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i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bogoria i miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Bogoria. 

Obecnie trwają prace nad uzgodnieniem i zaopiniowaniem  

 

Lokalny Program Rewitalizacji miejscowości Bogoria i Jurkowice lata 2016-2025 

zawiera katalog działań przewidzianych do realizacji, które cechuje wielosektorowość 

podmiotów odpowiedzialnych za ich realizację, a także kompleksowość oczekiwanych 

efektów. Prawidłowa koordynacja przewidzianych w programie zadań, jak również 

właściwe zarządzanie programem możliwe jest poprzez przyjęcie systemu wdrażania, 

zapewniającego pełną partycypację interesariuszy procesu rewitalizacji. 

 

Rada Gminy Bogoria w 2019 roku przystąpiła do sporządzania miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Bogoria (zmiany planów) i studium 

uchwałami Nr:  

o Uchwała nr. XIII/102/2019 Rady Gminy Bogoria z dnia 29 października 2019 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Bogoria 

o Uchwała nr. XIII/103/2019 Rady Gminy Bogoria z dnia 29 października 2019 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego sołectwa Bogoria w gminie Bogoria 

o Uchwała nr. XIII/104/2019 Rady Gminy Bogoria z dnia 29 października 2019 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego sołectwa Budy i sołectwa Jurkowice w gminie Bogoria 

o Uchwała nr. XIII/105/2019 Rady Gminy Bogoria z dnia 29 października 2019 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego sołectwa Ceber, sołectwa Gorzków i sołectwa Przyborowice 

w gminie Bogoria 

o Uchwała nr. XIII/106/2019 Rady Gminy Bogoria z dnia 29 października 2019 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego sołectwa Domaradzice, sołectwa Szczeglice i sołectwa 

Zagorzyce w gminie Bogoria 
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o Uchwała nr. XIII/107/2019 Rady Gminy Bogoria z dnia 29 października 2019 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego sołectwa Grzybów, sołectwa Mała Wieś i sołectwa Miłoszowice 

w gminie Bogoria 

o Uchwała nr. XIII/108/2019 Rady Gminy Bogoria z dnia 29 października 2019 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego sołectwa Kiełczyna i sołectwa Wola Kiełczyńska w gminie 

Bogoria 

o Uchwała nr. XIII/109/2019 Rady Gminy Bogoria z dnia 29 października 2019 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego sołectwa Kolonia Bogoria, sołectwa Rosołówka i sołectwa 

Zimnowoda w gminie Bogoria 

o Uchwała nr. XIII/110/2019 Rady Gminy Bogoria z dnia 29 października 2019 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego sołectwa Malkowice i sołectwa Wola Malkowska w gminie 

Bogoria 

o Uchwała nr. XIII/111/2019 Rady Gminy Bogoria z dnia 29 października 2019 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego sołectwa Moszyny, sołectwa Podlesie, sołectwa Kolonia 

Pęcławska, sołectwa Kolonia Pęcławice, sołectwa Kolonia Wysoki Małe, 

sołectwa Wagnerówka w gminie Bogoria 

o Uchwała nr. XIII/112/2019 Rady Gminy Bogoria z dnia 29 października 2019 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego sołectwa Pełczyce, sołectwa Witowice i sołectwa Józefów 

Witowicki w gminie Bogoria 

o Uchwała nr. XIII/113/2019 Rady Gminy Bogoria z dnia 29 października 2019 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego sołectwa Wolica, sołectwa Wysoki Duże, sołectwa Wysoki Małe, 

sołectwa Wysoki Średnie i sołectwa Pęcławice Górne w gminie Bogoria 

o Uchwała nr. XIII/114/2019 Rady Gminy Bogoria z dnia 29 października 2019 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
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przestrzennego sołectwa Łagówka, sołectwa Niedźwiedź, sołectwa Ujazdek 

i sołectwa Wierzbka w gminie Bogoria 

Obecnie trwają prace nad uzgodnieniem i zaopiniowaniem projektów zmiany 

miejscowych planów i projektu zmiany studium uwarunkowań i zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Bogoria wraz z prognozami oddziaływania na środowisko. 

 

19. GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI 

Gmina posiada wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem 

gminy Bogoria na lata 2017 – 2022 Uchwała Nr XXXV/288/2107 Rady Gminy Bogoria  

z dnia 31 października 2017 r. Gmina posiada 4 mieszkania na ulicy Spacerowej 1                             

o powierzchni 52 m2 i 49,95 m2 ,  68,72m2, 37,90 m2; 2 mieszkania na ul. 

Spacerowej 7 o powierzchni 42,56 m2 i 66,93 m2. Posiadamy 9 mieszkań 

znajdujących  w bloku wielorodzinnym o powierzchni użytkowej 40,75 m2, 51,16 m2, 

62,13 m2, 40,75 m2, 51,16 m2, 62,13 m2, 40,75 m2, 51,16 m2, 62,13 m2 oraz 1 

mieszkanie przy ul. Opatowskiej 11 o powierzchni użytkowej 81,90 m2. Mieszkanie            

w Szczeglicach 48 w Szkole Podstawowej o powierzchni 52,11 m2. Do zasobu Gminy 

należą również 1 mieszkanie socjalne  znajdujące się w Kiełczynie 9 (dawne 

przedszkole)    powierzchni użytkowej 148,05 m2 

Na dzień 27 marca 2020 roku Gmina Bogoria dysponuje nieruchomościami 

stanowiącymi jej własność oraz znajdujące się w posiadaniu samoistnym o powierzchni 

ogólnej: 259,6948 ha. 

Udostępnianie i nabywanie  nieruchomości następować będzie poprzez sprzedaż, 

zamianę, oddanie w użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, dzierżawę, najem, 

użyczenie, komunalizacja a także przekazanie w formie darowizny. Przewiduje się, że 

w wyniku systematycznie prowadzonej regulacji stanów prawnych nieruchomości 

będących we władaniu Gminy Bogoria, powierzchnia gruntów wchodzących w skład 

zasobu będzie się powiększać. 

Ponadto przewiduje się:  

 regulowanie stanów prawnych nieruchomości należących do Gminy Bogoria. Proces 

ten polegać będzie na zakładaniu ksiąg wieczystych, ujawnianiu w już założonych 

księgach wieczystych prawa własności Gminy Bogoria; 
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 dokonywanie podziałów oraz innych regulacji geodezyjnych granic działek będących 

własnością Gminy Bogoria (np. wznawianie granic, rozgraniczenia, połączenia działek); 

 oddanie w trwały zarząd lub w użyczenie dla podległych jednostek organizacyjnych 

Gminy Bogoria w tym jednostek oświatowych. 

Plan wykorzystania nieruchomości gminnych na lata 2018 – 2020 zakłada kontynuację 

dotychczasowych umów dzierżawy i najmu oraz zawieranie nowych w razie potrzeby.  

Wypłata odszkodowań za grunty zajęte pod gminne drogi publiczne odbywać się 

będzie w zależności od potrzeb. Plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości 

na lata 2018-2020 zakłada kontynuację dotychczasowych umów dzierżawy, najmu                

i użyczenia. 

 

20. PODSUMOWANIE 

  Podsumowując cały raport pragnę zwrócić uwagę, iż są w nim przedstawione 

wszystkie gałęzie, którymi zajmuje się gmina Bogoria. Cenne uwagi skierowane 

zarówno do wójta jak i dyrektorów i kierowników na sesji absolutoryjnej,  przyczynią 

się do doprecyzowania raportu tak, aby w kolejnych latach był jak najbardziej 

przejrzysty i transparentny.  Na sam koniec pragnę przytoczyć cały artykuł 28aa 

ustawy o samorządzie gminnym.  

Art. 28aa. Raport o stanie gminy 

Dz.U.2018.0.994 t.j. - Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

1. Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy. 

2.  Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, 

w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu 

obywatelskiego.  

3. Rada gminy może określić w drodze uchwały szczegółowe wymogi dotyczące 

raportu. 

4. Rada gminy rozpatruje raport, o którym mowa w ust. 1, podczas sesji, na której 

podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia 

absolutorium wójtowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad 

przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę. 

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

czasowych. 




