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1. WSTĘP 

 
Podstawa prawna obligująca wójta do przygotowania i przedstawienia Radzie 

Gminy  w terminie do 31 maja „ raportu o stanie gminy” jest uregulowanie zawarte                 

w art.28aa pkt 1 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym tj. (Dz. U.              

z 2019 r. poz. 506). Również i w Gminie Bogoria powstał taki raport, który pragnę 

Państwu przedstawić. Raport został opracowany przez przeze mnie oraz dyrektorów                  

i kierowników jednostek organizacyjnych oraz referatów.  Składa się on z 17 części,                

w których pragnęliśmy przedstawić główne zarysy działalności Gminy w 2018 roku.   

 Stanowisko wójta objąłem 20 listopada ubiegłego roku, nie jestem  w stanie 

stwierdzić, czy są to wyczerpujące dane z każdej dziedziny działalności Gminy. 

Swoistego rodzaju nowość, jaką jest raport o stanie gminy za rok ubiegły pozwoli 

Państwu do brania czynnego udziału w debacie nad raportem, co z pewnością 

zaowocuje wypracowaniem strategii rozwoju naszej Gminy na lata przyszłe. 

Zachęcam do wnikliwej lektury. 

 

Marcin Adamczyk 
Wójt Gminy Bogoria 
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2. INFORMACJE OGÓLNE 

Gmina Bogoria leży w południowo – wschodniej części województwa świętokrzyskiego                     

w Powiecie staszowskim. 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. Gmina składa się                      

z 37 sołectw. Na terenie gminy jest 3548 gospodarstw rolnych, średnia gospodarstwa 

wynosi około 5 ha. Poniższe zestawienie pokazuje wielkość gospodarstw                                 

wg powierzchni przeliczeniowej gospodarstw: 

Gospodarstwa rolne o powierzchni: 

1ha do 2ha 694 

2ha do 5 ha 628 

5 ha do 7 ha 164 

7 ha do 10 ha 121 

10 ha do15 ha 80 

15 ha do 20 ha 12 

20 ha do 50 ha 16 

do 1 ha 1105 

 

Grunty podatników mieszkających poza gminą, a leżące na terenie Gminy Bogoria 727. 

Gmina Bogoria jest gminą rolniczą. 

W Gminie zameldowanych jest 7941 mieszkańców, z czego: kobiet jest 3980, 

a mężczyzn 3961. Poniższa tabela pokazuje liczbę mieszkańców Gminy z podziałem na 

grupy wiekowe i płeć: 

wiek 

< 18 

wiek 

>18 

wiek 

0 - 6 

wiek 

7-15 

wiek 

16-19 

wiek 

20-60 

wiek 

20-65 

pow. 

60 lat 

pow. 

65 lat 

  K M K M K M K M K M 

1513 6428 250 257 397 415 182 191 2148 2593 1003 505 

K – kobiety, M – mężczyźni. 

Dzieci i młodzież do lat 18 stanowi 19,05 % ogółu mieszkańców.  

W 2018 roku na terenie Gminy Bogoria urodziło się 71 dzieci, natomiast zmarło 117 

osób. 

Na terenie Gminy Bogoria zarejestrowanych jest 224 podmioty gospodarcze 

wykonujące swoją działalność na terenie gminy. Funkcjonuje jeden duży zakład 
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produkcyjny „Kopalnie Dolomitów S.A.” z siedzibą w Sandomierzu wydobywające 

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

mas bitumicznych zatrudniający około 100 pracowników.  

3. ORGANY GMINY 

a. Rada Gminy 

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

Anna Stobnicka, zastępcami przewodniczącej są: Jolanta Wyrzykowska i Marek 

Marcinkowski. 

Pozostali Radni Rady Gminy to: 

 Wiesław Barabasz; 

 Patrycja Dyduch; 

 Dariusz Dubiel; 

 Bogdan Lech; 

 Jolanta Piotrowska; 

 Zdzisław Sarzyński; 

 Danuta Sikora; 

 Lucjan Sławski; 

 Grzegorz Snopek; 

 Maciej Tutak; 

 Edyta Utnik; 

 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 2018 r obradowała na 11 sesjach, podjęła 107 uchwał, z czego 2 zostały 

w całości unieważnione przez organ nadzoru, a 2 w części. Komisja Oświaty, Kultury, 

Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego obradowała na                                 

12 posiedzeniach, w tym 1 wyjazdowe, Komisja Budżetu, Rolnictwa odbyła 9 posiedzeń, 

a Komisja Rewizyjna 10. 

b. Wójt Gminy 

Wójt – Marcin Adamczyk (zaprzysiężony 20 listopada), organ wykonawczy. 

Wójt w całym 2018 r. wydał zarządzeń 69 i 68 jako kierownik urzędu. 
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Dodatkowo Gmina Bogoria składa się z 37 jednostek pomocniczych, jakimi są sołectwa. 

Na czele sołectwa stoi sołtys, którego działalność wspomaga Rada Sołecka. 

c. Urząd Gminy w Bogorii 

Urząd Gminy podzielony jest na referaty. Są to: 

 Referat Spraw Obywatelskich; 

 Referat Budżetu i Finansów; 

 Referat Organizacji i Kadr; 

 Referat Rozwoju gospodarczego i Zamówień Publicznych; 

 Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska, któremu podlega oczyszczalnia ścieków 

i ujęcia wody; 

 Referat Transportu i Drogownictwa. 

4. BUDŻET GMINY ZA 2018 ROK 

Dochody budżetu gminy zostały wykonane w wysokości: 41.333.227, 47 zł na plan 

w wysokości 44.562.493,61 zł, co stanowi 92,8%. Udział % w dochodach kształtuje się 

następująco: 

 dochody własne wynoszą 13.776.352,92 zł, co stanowi 33,3%; 

 subwencje wynoszą 12.689.764,00 zł, co stanowi 30,7%; 

 dotacje i środki wynosiły 13.492.365,55 zł, co stanowi 32,7%; 

 środki i dotacje z UE wyniosły 1.374.745 zł, co stanowi 3,3%. 

Wydatki budżetu gminy wyniosły 43.004.683,30 zł na plan w wysokości 

46.562.252,92 zł, co stanowi 92,4%, z czego na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 

36.349.706,40 zł, a na wydatki majątkowe 6.654.976,83 zł na plan w wysokości 

8.243.327,40 zł, co stanowi  80,7%. Wydatki ogółem w stosunku do wydatków 

majątkowych wynoszą 15,5%. Z tych środków w 2018 roku były realizowane 

następujące inwestycje: 

 budowa i przebudowa dróg gminnych; 

 rozbudowa budynku urzędu gminy; 

 rozbudowa i modernizacja szkoły w Jurkowicach; 

 budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja oczyszczalni ścieków; 

 budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego; 

 budowa otwartych stref aktywności; 

 budowa boisk sportowych.  

Gmina zrealizowała w 100% przychody w kwocie 3.239.763,31 Zł, z czego 139.763,31 

stanowią wolne środki z 2017 r. oraz kwota 3.100.000,00 zł z emisji obligacji 

komunalnych, które zostały przeznaczone na wydatki inwestycyjne w 2018 r i spłatę 

wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 
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W 2018 r. na koniec roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, natomiast wystąpiły 

należności wymagalne w kwocie 1.091.775,76 zł. 

Zadłużenie gminy na koniec roku wynosiło 14.465.016 zł, co stanowi w stosunku do 

dochodów w 2018 r. 34,99% i jest przedstawione w załączniku Nr 1 do raportu. 

a. Wieloletnia Prognoza Finansowa 

Uchwałą Nr XXVII/302/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. Rady Gminy Bogoria 

przyjęto WPF na lata 2018 – 2030. 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 2018 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 

2017 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.  

Wykaz załączników: 

 Spłata zaciągniętych pożyczek i kredytów w latach 2019 – 2031 – Załącznik nr 1; 

 Wskaźnik spłaty zobowiązań 2019 – 2031 – Załącznik nr 2; 

 Nadwyżka operacyjna w latach 2016 – 2031 – Załącznik nr 3.                

5. OŚWIATA W GMINIE BOGORIA 

W budżecie gminy na 2018 rok zaplanowano wydatki w dziale 801 oświata                                

i wychowanie na wysokości 15.961.602,31 zł, wydatkowano kwotę 13.697.839,04 zł, 

co stanowi 85,8%. Subwencja oświatowa wynosiła w 2018 roku 7.874.729,00 zł. 

Wydatki przeznaczone zostały w następujący sposób: 

 szkoły podstawowe - 5.230.597,55 zł; 

 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 84.823,93 zł; 

 przedszkola - 1.875.20,71 zł; 

 gimnazjum - 1.449.704,45 zł; 

 dowożenie uczniów - 518.743,52 zł; 
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 liceum ogólnokształcące - 1.067.676,04 zł; 

 dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - 17.356,83 zł; 

 stołówki szkolne - 388.075,09 zł; 

 specjalna organizacja nauki dla dzieci i młodzieży - 200.317,38 zł; 

 zakup podręczników i pomocy naukowych dla uczniów  - 76.697,72 zł; 

 pomoc zdrowotna dla nauczycieli - 2.000,00zł;     

 wynagrodzenie dla komisji egzaminacyjnych - 1.200,00 zł; 

 zakup nagród dla uczniów - 60.997,74 zł. 

Wydatki inwestycyjne: 

 rozbudowa i modernizacja szkoły w Jurkowicach - 2.705.653,00  zł; 

 przebudowa boisk sportowych przy szkole podstawowej w Bogorii                            

- 17.000,00 zł. 

Obsługą finansowo - księgową szkół i przedszkoli zajmuje się Samorządowe Centrum 

Oświaty w Bogorii, które zatrudnia 5 pracowników. 

W 2018 roku na ternie Gminy Bogoria funkcjonowały następujące placówki oświatowe: 

 Publiczna Szkoła Podstawowa z klasami gimnazjalnymi w Bogorii; 

 Publiczna Szkoła Podstawowa z oddziałem w Niedźwiedziu; 

 Zespół Placówek Oświatowych – Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole                

w Jurkowicach; 

 Zespół Placówek Oświatowych – Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole                

w Szczeglicach; 

 Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Bogorii; 

 Publiczne Przedszkole w Bogorii z oddziałami w Kiełczynie i Moszynach. 

Do szkół podstawowych uczęszcza 646 uczniów, do klas gimnazjalnych 75, a do liceum 

107. Ogółem w szkołach uczy się 828 uczniów w 50 oddziałach. 10 uczniów posiada 

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

210 przedszkolaków, którzy uczęszczają do 10 oddziałów. 

Dowożeniem objętych jest 338 uczniów, w tym 11 przedszkolaków z klasy zerowej. 

Do Ośrodka „Radość Życia” w Sandomierzu dowożonych jest 16 dzieci, a do Ośrodka 

Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego dowożonych jest 2 uczniów, do 

przedszkoli specjalnych w Klimontowie i Staszowie dojeżdża 2 dzieci. Koszt dowozu 

tych dzieci również pokrywa Gmina.  

Z „Rządowego Programu Dożywiania” w szkołach korzysta 203 uczniów,                              

a w przedszkolach 64 dzieci. 

Uczniowie korzystają ze stypendium socjalnego, tą forma pomocy zostało objętych               

104 uczniów. Zostały również wypłacone 4 zasiłki losowe. 

Uczniowie osiągający bardzo dobre wyniki w nauce otrzymują stypendia naukowe.                  

W ramach programu lokalnego „Wspieranie Edukacji Uzdolnionej Młodzieży” 

w Liceum Ogólnokształcącym w Bogorii stypendia otrzymało 33 uczniów, była to kwota 
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100 złotych na miesiąc. Czworo uczniów otrzymało stypendia jednorazowe.                              

W klasach gimnazjalnych wyróżniający się uczniowie otrzymali stypendia naukowe                   

i sportowe. Stypendia naukowe otrzymało 18 uczniów, a sportowe  21. Stypendium 

wynosiło 200 złotych. Jedna uczennica LO w Bogorii otrzymała stypendium Prezesa 

Rady Ministrów. 

W szkołach i przedszkolach na terenie Gminy Bogoria zatrudnionych jest                              

130 nauczycieli, co stanowi 104,34 etatów kalkulacyjnych. Nauczyciele 

dyplomowanych jest 78,74 etatu, mianowanych 18,24, kontraktowych 3,5, stażystów 

3,86 etatu. 

6. POMOC SPOŁECZNA 

Wydatki w dziale 852 pomoc społeczna w 2018 roku wynosiły 5.335.155,36 zł na plan 

w wysokości 5.477.139,48 zł, co stanowi 97,4 %. Środki zostały przeznaczone na: 

 składki zdrowotne za osoby uprawnione do świadczeń rodzinnych i zasiłków 

stałych  - 45.180,64 zł;      

 zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze - 36.222,34 zł; 

 zasiłki stałe dla podopiecznych - 292.468,02 zł; 

 zwrot nienależnie pobranych świadczeń - 1.371,00 zł; 

 bieżące funkcjonowanie ośrodka - 521.575,05 zł; 

 usługi opiekuńcze - 75.627,32 zł; 

 dotacja dla stowarzyszenia Świętokrzyski Bank Żywności - 2.000,00 zł; 

 bieżące wydatki dotyczące budynku socjalnego w Bogorii - 1.597,64zł. 

W Ośrodku Pomocy społecznej w Bogorii zatrudnionych jest 15 osób. 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”.  

Do OPS w Bogorii w 2018 roku wpłynęło 2932 wnioski o pomoc. Z pomocy ośrodka na 

stałe korzystało 1280 osób.  Pomoc ośrodka w formie pieniężnej to: zasiłki stałe, 

okresowe i celowe. Świadczenia niepieniężne to: praca socjalna, usługi opiekuńcze, 

specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, kierowanie do 

domów pomocy społecznej, sprawianie pogrzebu, zapewnienie schronienia oraz objęcie 

składką na ubezpieczenia zdrowotne. 

Podopieczni ośrodka skorzystali ze zorganizowanych dla dzieci kolonii letnich 

w Rzucewie, festiwalu dla osób niepełnosprawnych „PARAGEDON”, warsztatów 

dietetycznych i kulinarnych, darowizn rzeczowych takich jak produkty spożywcze                   

z Banku Żywności i sklepów Biedronka i Tesco, prowadzona była akcja społeczna 

„Pudełko na jesień życia”. 
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a. Rodzina 

Wydatki w dziale 855 rodzina wykonano w wysokości 10.068.209,29 zł na plan 

w wysokości 10.198.303,64 zł, co stanowi 98,7%., w tym: 

 świadczenia wychowawcze wraz z obsługą wypłaty - 6.055.504,15 zł; 

 zwrot nienależnie pobranych świadczeń - 40.677,57 zł;  

 świadczenia rodzinne wraz z obsługą wypłaty - 3.607.138,65 zł; 

 realizacja programu „Karta Dużej Rodziny” - 151,44 zł; 

 wspierania rodziny (asystent rodziny) - 40.672, 91 zł; 

 realizacja  programu „ Dobry Start” - 314.720,00 zł; 

 dofinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej - 9.344,56 zł. 

2018 roku pracownicy OPS zajmujący się świadczeniami rodzinnymi przyjęli 2159 

wniosków. 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 odprowadzanie składek na ubezpieczenia społeczne.  

b. Dom Pomocy Społecznej w Pęcławicach Górnych 

Wydatki DPS u kształtują się w następujący sposób: 

 dofinansowanie kosztów pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej                 

- 962.839,50 zł; 

 funkcjonowanie DPS w Pęcławicach Górnych - 2.168.282,48 zł; 

 ośrodki wsparcia – koszty pobytu w schroniskach dla bezdomnych   

- 3. 260,00 zł. 

DPS funkcjonuje od siedmiu lat, dysponuje 68 miejscami, z czego: 54 miejsca jest dla 

osób w podeszłym wieku, a 14 dla osób przewlekle, somatycznie chorych. Do placówki 

przyjmowani są mieszkańcy Gminy Bogoria (27) i osoby spoza gminy (38) na podstawie 

decyzji kierowników OPS. W ciągu roku było 13 zgonów, a 5 mieszkańców zostało 

przeniesionych do innej placówki. Na dzień 31 grudnia 2018 zatrudnionych było                    

33 pracowników na 31,16 kalkulacyjnych etatów, dodatkowo zatrudniani są 

pracownicy w ramach prac interwencyjnych, stażyści lub praktykanci. 

Średni koszt utrzymania mieszkańca DPS u wynosił w 2018 roku 3.089,00 zł/m. 

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

dopłacały gminy przez OPS. 55 mieszkańców odpłatność ponosiło z rent i emerytur,              

10 osób z zasiłków stałych. 13 mieszkańcom do pobytu dopłacały rodziny. 

DPS zapewniał mieszkańcom odzież, środki higieny osobistej, zakup leków i opiekę 

medyczną, psychiatryczną, psychologiczną i psychoterapeutyczną. Dom organizuje 

zajęcia terapeutyczne, gastroterapię, muzykoterapię, wycieczki, wyjazdy do lasu, czy na 

ryby, prowadzi punkt biblioteczny. Mieszkańcy uczestniczyli w różnych imprezach jak 

np. Festiwal Działań Artystycznych Osób Niepełnosprawnych w Staszowie, w Święcie 
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Pieroga w Wysokach Średnich, dożynkach gminnych. DPS otwarty jest dla osób                         

z zewnątrz, mieszkańców odwiedzały przedszkolaki z Bogorii, młodzież ze 

Stowarzyszenia Caritas z Mostek, Legiony Maryjne. W DPS organizowana jest Wieczerza 

Wigilijna, Śniadanie Wielkanocne, Majówki. 

W Domu Pomocy odbywają się przez 5 dni w tygodniu zajęcia rehabilitacyjne. Dom 

wyposażony jest w sprzęt rehabilitacyjny, pokoje są umeblowane. Pracownik socjalny 

pomaga mieszkańcom w załatwianiu spraw osobistych, ułatwia kontakt z różnymi 

instytucjami i urzędami i zajmuje się problemami dnia codziennego. 

c. Jadłodajnia w Bogorii 

Wydatki bieżące w 2018 roku wynosiły 425.603,61 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 2018 roku wydatkowano 

799.127,76 zł. 

Jadłodajnia zatrudnia cztery osoby, w jedna na połowę etatu. Dodatkowo w jadłodajni 

pracują osoby w ramach prac interwencyjnych, stażyści i praktykanci. W 2018 roku 

jadłodajnia wydała 49,828 posiłków dla: OPS w Bogorii i Rakowie, DPS w Pęcławicach 

Górnych, uczniów Publicznej Szkoły w Niedźwiedziu i osób znajdujących się w trudnej 

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

we własnym zakresie. Cena jednego obiadu brutto wynosi 9,00 zł, natomiast rodzice 

uczniów ponosili odpłatność w wysokości 3,20 zł za „wsad do kotła”. Jadłodajnia 

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

w specjalnych jednoosobowych termosach. 

7. GMINNY OŚRODEK KULTURY W BOGORII 

W dziale 921 budżetu Gminy - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w 2018 roku 

zaplanowano kwotę 605.135,36 zł, wydatkowano kwotę 604.259,18 zł, co stanowi 

99,9%. Środki te zostały przeznaczone na: 

 dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury - 374.000,00 zł; 

 dotacje dla stowarzyszeń z zakresu kultury - 10.000,00 zł; 

 dotację podmiotowa dla Biblioteki Gminnej - 176.000,00 zł; 

 wydatki bieżące na funkcjonowanie świetlic - 11.259,18 zł; 

 dotacje na konserwację zabytków dla parafii - 30.000,00 zł; 

 pomoc finansowa na zadanie ‘ Wzniesienie pomnika Wincentego Witosa”                       

- 3.000,00 zł. 

Działalność kulturalna była współfinansowana z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego oraz od sponsorów (Kopalnia Dolomitu SA w Sandomierzu). 

GOK realizuje swa działalność na terenie Gminy Bogoria w placówkach kulturalnych. 

Należą do nich: Dom Kultury w Bogorii, Wiejski Dom Kultury w Przyborowicach, 
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Gminna Biblioteka w Bogorii z filia w Przyborowicach i w świetlicach wiejskich                       

w Wysokach Dużych, Cebrze, Jurkowicach i Grzybowie. 

W 2018 roku organizowane były przez GOK cykliczne imprezy, były to: 

 Święto Ekologii i Dożynki Gminy Bogoria na ternie zalewu Buczyna połączone                             

z dożynkami powiatu staszowskiego; 

 Święto Pieroga –organizowane w świetlicy w Wysokach Średnich; 

 Ocalić od zapomnienia – wydarzenie organizowane pod pomnikiem w Cebrze 

poświęcone krwawym wydarzeniom i poległym żołnierzom AK i BCH podczas 

„Akcji Burza” z 1944 r.; 

 Święto Dolomitu – organizowane na ternie świetlicy wiejskiej w Jurkowicach 

 Regionalny Konkurs Piosenki Religijnej im. Św. Jana Pawła II w Bogorii. 

GOK organizuje imprezy i przeglądy dla dzieci. Są to: Festiwal Jasełek, Gwiazdeczka             

– organizowane w Bogorii i organizowane w Przyborowicach Urodziny Misia Uszatka.  

W dniu 10 lipca 2018 roku przy zalewie Buczyna zostało zorganizowane spotkanie 

integracyjne z okazji Dnia Dziecka – koncert Artyści Dzieciom. 

Ponadto w domu kultury corocznie organizowany jest Dzień Kobiet. 

Biblioteka bierze udział w ogólnopolskiej akcji Noc Bibliotek w Narodowym czytaniu 

i wyjazdach na Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie. 

W 2018 roku był zorganizowany plener rzeźbiarsko malarski Dłutem i Pędzlem                                 

w Wysokach Średnich – Nasze Świętokrzyskie oraz XIV Europejski Tydzień 

Turystyki Rowerowej i 67 Centralny Zlot Turystów Kolarzy PTTK. Dom kultury                

i biblioteka włączyły się w obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. 

8. OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE 

W 2018 roku w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne zaplanowano na wydatki 

kwotę 384.607,31 zł, wydatkowano 269.713,17 zł , co stanowi 70,1%. Środki zostały 

przeznaczone na: 

 dotacje dla jednostek OSP  - 41.800,00 zł; 

 * OSP Jurkowice  - 4.800, 00 zł; 

 * OSP Bogoria  - 25.000,00 zł/ zakup silnika do łodzi/; 

 * OSP Miłoszowice - 12.000,00 zł. 

 wypłata ekwiwalentu dla strażaków - 5.915,00 zł;  

 wynagrodzenia i pochodne konserwatorów i komendanta - 28.175,00 zł. 

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

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

 zarządzanie kryzysowe  - 10. 824,00 zł. 

Rezerwa na zarządzanie kryzysowe nie została wykorzystana. 
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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 i Pełczyce w 2018 roku 

zostały włączone do Systemu Wspomagania Dowodzenia. W skład jednostek wchodzą 

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze, których jest 9. Składają się one z 71 członków, w tym 

18 dziewcząt i 53 chłopców.  Jednostki skupiają łącznie 376 druhów, w tym 19 kobiet, 

354 mężczyzn, 3 członków wspierających i 23 honorowych. 

Jednostki OSP wyposażone są w następujące samochody: 

 Średnie – 4: 2 w Bogorii i po 1 w Jurkowicach i Szczeglicach, 3 samochody 

posiadają autopompy; 

 Lekkie – 7: w Bogorii, Jurkowicach, Pełczycach, Domaradzicach, Niedźwiedziu, 

Szczeglicach i Miłoszowicach. Dwa samochody pożarnicze mają ponad 30 lat,                 

a jeden ponad 40 lat. 

Na terenie Gminy Bogoria w 2018 roku miało miejsce 71 zdarzeń (23 pożary                              

i 48 miejscowych zagrożeń). OSP Bogoria brała udział w akcji 63 razy, OSP Jurkowice  

35 razy i OSP Miłoszowice 2 razy. 

W 2018 roku w ramach dotacji MSW z Komendy Powiatowej PSP i dotacji gminy 

wyremontowana została część bojowa jednostki OSP Miłoszowice. 

W ramach Funduszu Sprawiedliwości zakupiono dl jednostek OSP następujący sprzęt: 

komplet poduszek pneumatycznych wraz z osprzętem dla Bogorii, defibrylator                         

i komplet poduszek powietrznych dla Jurkowic, defibrylator dla Pęcławic i zestaw 

ratownictwa medycznego R1 dla Miłoszowic.   

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. Kieruje 

ich na specjalistyczne badania psychiatryczno –psychologiczne i postępowanie sądowe 

w celu zmotywowania do leczenia odwykowego. 

W 2018 roku Komisja odbyła 13 posiedzeń, przeprowadzono 16 rozmów z osobami 

uzależnionymi i członkami ich rodzin. 

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

w 16 posiedzeniach grup roboczych w ramach procedury „ Niebieskie Karty”. 

Komisja opiniuje wnioski przedsiębiorców o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych. Zaopiniowano 10 wniosków pod względem zgodności lokalizacji punktu 

sprzedaży oraz limitów zezwoleń zgodnie z uchwałą Rady Gminy. 
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Komisja zorganizowała szkolenie na temat „ Prawne aspekty pracy członków GKRPA. 

Zmiany w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi”, 

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. Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 

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 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 19 wniosków 

wszczynających procedurę „Niebieskiej Karty” i 5 informacji o wystąpieniu kolejnych 

przypadków przemocy w rodzinie. W celu przeciwdziałania istniejącym, patologicznym 

zjawiskom zostało powołanych 19 grup roboczych 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: 19 osób podejrzanych                  

o stosowanie przemocy w rodzinie (w tym 16 mężczyzn i 3 kobiety) oraz 28 osób 

zagrożonych występowaniem przemocy w rodzinie (w tym 20 kobiet, 7 mężczyzn                    

i 1 osoba małoletnia). 

W 2018 roku Zespół Interdyscyplinarny realizował 14 procedur „ Niebieskich Kart”,                

z czego 7 spraw zakończyło się zaprzestaniem stosowania przemocy w rodzinie. 

10.  OCHRONA ZDROWIA 

W 2018 roku zaplanowano wydatki w kwocie 135.280 zł, a wydatkowano kwotę 

83.870,04zł, co stanowi 62%. Środki zostały przeznaczone na: 

 pomoc dla Powiatu na modernizację i przebudowę szpitalnego oddziału 

ratunkowego - 30.000,00 zł; 

 gminny program przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii - 53.660,04 zł.    

Ochronę zdrowia mieszkańców Gminy zabezpiecza Niepubliczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej AUXILIUM w Bogorii i Prywatna Przychodnia Zdrowia w Jurkowicach. 

Obydwa budynki, w których mieszczą się przychodnie zostały wyremontowane                        

w minionych latach i są w dobrym stanie technicznym.  

11.  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 2018 roku na ten cel przeznaczona została kwota 
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30.000,00 złotych, która została w całości przeznaczona na prace konserwatorskie                     

w dla Parafii w Niemirowie. 

12.  TRANSPORT I DROGOWNICTWO 

W dziale 600 - Transport i łączność zaplanowano wydatki w kwocie 3. 211.564,00 zł, 
wykonano w kwocie 3.091.559,54 zł, co stanowi 96,3%. Wydatki zostały 
przeznaczone, m.in. na: 

 pomoc finansową na remonty dróg powiatowych - 174.327,00 zł; 
 pomoc finansowa na budowę dróg powiatowych (remont i budowa dróg 

powiatowych dotyczyła terenu Gminy Bogoria) - 429.194,00 zł;                                                                       
 zakup materiałów związanych z utrzymaniem dróg gminnych - 110.047,14 zł; 
 bieżące utrzymanie dróg gminnych - 43.686,08 zł; 
 ubezpieczenie pojazdów - 4.905,00 zł; 
 budowa drogi w miejscowości Wysoki Duże i Wysoki Średnie (w tym, refundacja 

ze środków EFRROW) - 424.820,67 zł;  
 zakup równiarki - 200.000,00 zł; 
 odszkodowania – wypłacone za zakup działek pod drogi gminne - 30.976,75 zł; 
 przebudowa drogi transportu rolnego w Cebrze - 83.338,67 zł  

*/w tym: dofinansowanie z budżetu Województwa – 33.500,00 zł/; 
  przebudowa dróg gminnych zniszczonych podczas powodzi- 924.773,84 zł 

*/w tym: dotacja z budżetu państwa – 690.246,43 zł/. 
 
Transportem i Drogownictwem zajmuje się referat, do którego zadań 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.  
 
W referacie zatrudnionych jest: 

 2 osoby administracyjne; 
 8 kierowców; 
 4 robotników gospodarczych. 

Posiadamy następujący tabor: 
 3 autobusy; 
 1 bus; 
 1 samochód ciężarowy; 
 4 ciągniki z przyczepami; 
 1 równiarka; 
 3 samochody osobowe. 

a. Drogi 

W tym posiadamy około 86,3 km dróg o nawierzchni bitumicznej. W celu zapewnienia 
wszystkim mieszkańcom posiadającym nieruchomości przy drogach gminnych należy 
wykonać 44 odcinki dróg o łącznej długości około 16,7 km. Ze względu na fakt, że 
wspomniane drogi nie posiadają odpowiednich pasów drogowych, należy szukać 
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finansowania inwestycji ze środków usuwania skutków klęsk żywiołowych lub funduszu 
ochrony gruntów rolnych. 

 Drogi gminne – 57 odcinków, długość około 94 km; 
 Drogi wewnętrzne – 379 odcinków, długość około 202 km. 

b. Inwestycje drogowe 

W latach 2016-2018 przeprowadzono prace na 28 odcinkach dróg gminy. Łączne 
nakłady inwestycyjne wyniosły 4,676 mln zł w tym otrzymane dotację 3,201 mln zł. 
Wskaźnik dotacji wyniósł około 68%. Źródła finansowania to Urząd Wojewódzki – tzw. 
drogi powodziowe, Urząd Marszałkowski – FOGR, Urząd Wojewódzki – PRGiPID, PROW                        
2014-2020.  

W ramach inwestycji wykonano następujące prace: 
 Remont, przebudowa, budowa istniejących nawierzchni – 11 km; 
 Remont, przebudowa nowych nawierzchni – 8 km. 

 
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; 
 Ciągnik Deutz Agrofarm; 
 Ciągnik Deutz Agrokid; 
 Ciągnik Ursus C360-3P; 
 Ciągnik Pronar 82TSA; 
 Volkswagen Transporter; 
 Przyczepka samochodowa. 

c. 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 200 ton piasku i 45 ton soli drogowej na łączną kwotę 18750 zł. W magazynie 
pozostało około 80 ton mieszanki piaskowo-solnej około 16%. 

Sprzęt do zimowego utrzymania: 
 Kamaz + posypywarka 
 Deutz Agrofam 
 Ursus C360 3P  
 Pronar 82 TSA 
 Deutz Agrokid – chodniki 
 Koparka B110 

Nie posiadamy planu zimowego utrzymania 
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d. 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. 

e. Sprzątanie dróg 

Przeprowadzane w okresie wiosennym, zamiatarką mechaniczną Pronar Agata 1600. 

f. Utrzymanie dróg tłuczniowych 

Od 2018 posiadamy równiarkę drogową, kamień dowożony jest 2 pojazdami tj. Kamaz i 
Deutz Agrofarm. W 2018 roku wywieziono na drogi około 4000 ton materiału 
kamiennego. 

g. Oznakowanie dróg 

Posiadamy opracowane 25 projektów oznakowania dróg publicznych. Konieczne jest 
opracowania pozostałych projektów, których tylko 6 zostało wykonane. W 2019 
zostaliśmy zobowiązani do systematycznego wprowadzania pozostałych projektów. 
Brak książek obiektów drogowych i mostowych  
 

h. Wywóz nieczystości płynnych 

Od mieszkańców realizowany jest za pomocą ciągnika rolniczego z beczka asenizacyjną 
POMOT o pojemności 6700l. 

Za okres od 24.08.2018 r. do31.12.2018 r.: 
 Ilość zamówionych usług – 71; 

Kwota – 7.759,18 zł. 

i. Utrzymanie terenów zielonych 

Rynek, urząd, zalew Buczyna, tereny sportowe Kolejowa. Sprzęt do utrzymania: 
traktorek samojezdny, 2 kosiarki, 3 kosy spalinowe.  

 Ilość zleceń – 120; 
 Ilość pobranego paliwa – 684 litrów paliwa; 
 Czas pracy urządzeń – 480 godzin. 

 Kwota – 3 912,27 zł. 
 
Utrzymanie czystości i porządku kosztowało Gminę 136.758,15 zł, na zakup kwiatów, 
krzewów, sprzętu i paliwa wydatkowano 5.388,95 zł, a utrzymanie zbiornika Buczyna, 
ratownicy, energia, materiały kosztowało 36.534,43 zł. 
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j. Dowóz dzieci do szkół 

Dowóz realizowany jest przez 2 autobusy oraz 1 bus. Łączna dzienna liczba kilometrów 
– 265 km. Dodatkowo autobusy wykonują zlecenia przewozowe na potrzeby szkół                    
i jednostek organizacyjnych gminy Bogoria. Dowozy uczniów kosztowały Gminę               
518.743,52 zł. 

13.  WODOCIĄGI 

W 2018 roku Gmina planowała dochody ze sprzedaży wody w wysokości 936.030,00 

zł, wpłynęła z tego tytułu kwota 751.818,10 zł, co stanowi 80,3%, w tym m.in.:  

 wpływy z opłaty abonamentowej - 135.849,14 zł; 

 wpływy ze sprzedaży wody  - 614.135,73 zł. 

Zaległości z tytułu opłaty abonamentowej i sprzedaży wody wynosiły 33.13,00 zł,                  

co stanowi 4,1% należności. 

Wydatki w tym dziale były planowane w wysokości 563.917,00 zł, a wykonane zostały 

w wysokości 542.934,58 zł, co stanowi 96,3%, w tym m.in.: 

 wynagrodzenia i pochodne - 309.116,99 zł; 

 materiały, części hydrauliczne i wyposażenie - 21.659,69 zł; 

 zakup paliwa  - 7.644,78 zł; 

 zakup wodomierzy - 7.092,56 zł; 

 zakup pompy  - 4.360,12 zł; 

 zakup energii na ujęcia wody i przepompownie - 136.151,00 zł; 

 zakup usług wodociągowych - 18.106,23 zł. 

Gmina posiada dobrze rozbudowaną infrastrukturę techniczną. Od 16 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 2279 odbiorców 

wody. Wodę z ujęcia na terenie gminy rozprowadza 5 przepompowni wody, które                    

w miarę potrzeb są modernizowane i przechodzą kapitalne remonty. W 2019 r. 

wybudujemy zbiornik na wodę pitną w Jurkowicach. Na ujęciu wody w Zimnowodzie                 

w 2018 rok wydobyto 211 tys. m3 wody pitnej. 

14.  KANALIZACJA 

W 2018 roku w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

zaplanowano kwotę 679.591,00 zł, wykonano dochody w wysokości 602.927,00 zł, co 

stanowi 88,7 %, z tego m.in. są to środki: 

 za odbiór ścieków komunalnych i odsetki od nieterminowych wpłat - 

475.970,28 zł; 

 dotacja z powiatu na zadanie pn. „ Budowa kanalizacji w Jurkowicach i 

przebudowa oczyszczalni  ścieków” - 100.000,00 zł. 
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Zaległości za odbiór ścieków i wywóz nieczystości wynoszą 18.590,78 zł, co stanowi 

3,9% w stosunku do należności. 

W tym dziale na wydatki zaplanowano kwotę 1.865.911,62 zł, a wykonano wydatki              

w kwocie 1.758.659,08 zł, co stanowi 94,3%. Wydatki przeznaczono m.in. na: 

 wynagrodzeni i pochodne - 321.72436 zł; 

 zakup części, materiałów, paliwa związanych z odbiorem ścieków - 51.956,09 zł; 

 zakup energii dla oczyszczalni i pompowni ścieków - 229.320,00 zł; 

 remonty urządzeń - 19.784,84 zł; 

 zakupy usług związanych z odbiorem ścieków - 65.023,63 zł; 

 budowa odcinka kanalizacji w Jurkowicach i modernizacja przepompowni                      

w Podlesiu  - 123.000,00 zł; 

 opracowanie dokumentacji na przebudowę oczyszczalni ścieków - 7.217,49 zł.

      

Na koniec 2018 r. ponad 65% gminy zostało skanalizowane. Mieszkańcy                                  

17 miejscowości mogą korzystać z kanalizacji sanitarnej. Długość sieci kanalizacyjnej to 

86,4 km, w tym 70 km stanowi sieć kanalizacji grawitacyjnej.                                               

Działa 23 przepompownie, a 1010 gospodarstw przyłączonych jest do istniejących 

kolektorów, z sieci kanalizacyjnej korzysta ok. 5 tys. mieszkańców gminy.                                

Do oczyszczalni ścieków w Bogorii w 2018 roku przyjęto i oczyszczono łącznie                

153 000 m3 ścieków komunalnych.  W ostatnim roku realizowana była inwestycja 

polegająca na budowie odcinka kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami                            

w miejscowości Jurkowice oraz modernizacja pompowni ścieków w Podlesiu. 

15. 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 w drodze 

konkursu ofert. Wydatki związane z usuwaniem azbestu wynosiły 30.324,00 zł. 

W całym 2018 roku wydano 110 decyzji zezwalających na wycinkę drzew oraz                       

17 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 wydano 20.188,10 zł. 
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16.  MAJĄTEK GMINY 

 Gmina Posiada:  

a) 7 Placówek Oświatowych o wartości:  

 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogorii - o wartości początkowej 

1.000.000,00 zł; 

 Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Publiczne 

Przedszkole w Jurkowicach - o wartości początkowej 6.067.813,25 zł; 

 Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa                                  

i Przedszkole w Szczeglicach - o wartości początkowej  1.728.362,11 zł;  

 Szkoła Podstawowa w Niedźwiedziu o wartości początkowej                   

387.000,00 zł; 

 Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Bogorii - o wartości 

początkowej 1.303.054,38 zł; 

 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogorii - o wartości początkowej 

4.813.382,15 zł; 

 Publiczne Przedszkole w Bogorii - o wartości początkowej 603.175,50 zł; 

 Samorządowe Centrum Oświaty - o wartości początkowej 100 000,00 zł. 

 RAZEM: 15.902.787,39 zł. 

b) 10 Strażnic OSP:  

 Strażnica OSP Domaradzice - o wartości początkowej 89.805,89 zł; 

 Strażnica OSP Szczeglice - o wartości początkowej 93.000,00 zł; 

 Strażnica OSP Miłoszowice - o wartości początkowej 230.342,95 zł; 

 Strażnica OSP Zimnowoda - o wartości początkowej 137.741,10 zł; 

 Strażnica OSP Grzybów - o wartości początkowej 381.744,00 zł; 

 Strażnica OSP Pęcławice Górne - o wartości początkowej 220.000,00 zł; 

 Strażnica OSP Niedźwiedź  - o wartości początkowej 226.815,25 zł; 

 Strażnica OSP Pełczyce - o wartości początkowej 272.811,65 zł; 

 Strażnica OSP Bogoria - o wartości początkowej 170.000,00 zł; 

 Strażnica OSP Wierzbka - o wartości początkowej 272.943,22 zł; 

RAZEM: 2 095 204,06 zł.  

 

c) 5 placówek kulturalnych: 
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 Gminny Ośrodek Kultury w Bogorii - o wartości początkowej 950.000,00 

zł; 

 Dom Kultury Przyborowice - o wartości początkowej  777.388,97 zł; 

 Świetlica wiejska w miejscowości Wysoki Średnie - o wartości 

początkowej 800.000,00 zł; 

 Świetlica Wiejska Jurkowice i OSP Jurkowice - o wartości początkowej  

950.000,00 zł; 

 Świetlica Wiejska Ceber - o wartości początkowej 370.000,00 zł 

 RAZEM:  3.847.388,97 zł. 

d) 17 budynków administracyjnych i mieszkaniowych: 

 Budynek Oświatowy w Kiełczynie - o wartości początkowej                     

396.152,18 zł; 

 Budynek Urzędu Gminy ul. Opatowska 13  - o wartości początkowej                        

1.987.768,33 zł; 

 Budynek administracyjno – mieszkalny ul. Spacerowa 1 - o wartości 

początkowej 208.804,43 zł; 

 Budynek stolarni i garaże ul. Rakowska - o wartości początkowej 

76.451,00 zł; 

 Budynek Biurowy ul. Osiedlowa 5 - o wartości początkowej                  

210.570,00 zł; 

 Budynek Agronomówki ul Spacerowa 11 - o wartości początkowej                 

15.635,00 zł; 

 Budynek Domu Pomocy Społecznej Pęcławice Górne - o wartości 

początkowej 4.972.000,00 zł; 

 Budynek Jadłodajni i Ośrodka Pomocy Społecznej Rynek 7 - o wartości 

początkowej 774.324,43 zł; 

 Budynek gospodarczy OSP Jurkowice - o wartości początkowej                   

30.000,00 zł; 

 Budynek handlowy Jurkowice - o wartości początkowej 15.000,00 zł; 

 Budynek handlowy Kolonia Pęcławska - o wartości początkowej 

60.000,00 zł; 
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 Budynek mieszkalny ul. Opatowska 11 - o wartości początkowej 

153.640,00 zł; 

 Budynek handlowy w Cebrze - o wartości początkowej 60.000,00 zł; 

 Budynek mieszkalny po byłym przedszkolu Kiełczyna - o wartości 

początkowej 25.000,00 zł; 

 Budynek Ośrodka Zdrowia w Bogorii - o wartości początkowej 

798.636,79 zł; 

 Budynek wielorodzinny (9 lokali mieszkalnych) wraz z budynkiem 

garażowym  (9 garaży)  - o wartości początkowej 1.470.120,40 zł; 

 Budynek w Woli Malkowskiej – świetlica i lokal mieszkalny – o wartości 

początkowej 60.000,00 zł; 

 Budynek administracyjny po byłej stacji PKP w Bogorii wraz z obiektami 

budowlanymi ul. Kolejowa - o wartości początkowej 5.225.000,00 zł. 

             RAZEM: 16.523.467,56 zł. 

e) 2 budynki użytkowe  

 Wiata na sprzęt ul. Osiedlowa 5 - o wartości początkowej 5.615,20 zł; 

 Wiaty ogólnoużytkowe ul. Osiedlowa 5 - o wartości początkowej 

19.435,90 zł. 

 RAZEM:  25.051,10 zł. 

f) 8 placów zabaw 

 Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Bogorii - o wartości początkowej 

196.500,00 zł; 

 Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Jurkowicach - o wartości 

początkowej 131.000,00 zł; 

 Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Szczeglicach - o wartości 

początkowej 119.000,00 zł; 

 Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Niedźwiedziu - o wartości 

początkowej 108.000,00 zł; 

 Plac zabaw przy Szkole Przedszkolu w Kiełczynie - o wartości 

początkowej 63.444 zł; 

 Plac zabaw w miejscowości Zimnowoda - o wartości początkowej 

28.967,14 zł; 
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 Plac zabaw w miejscowości Moszyny - o wartości początkowej                     

106.536 zł; 

 Plac zabaw w miejscowości Grzybów - o wartości początkowej                   

158.351 zł. 

           RAZEM: 911 798,14 zł. 

g) Plac targowy w miejscowości Bogoria: 

 o wartości początkowej 87.442,00 zł. 

h) Boiska sportowe: 

 Boisko do piłki nożnej w miejscowości Ceber - o wartości początkowej                

115.269 zł; 

 Boisko do piłki nożnej w miejscowości Domaradzice - o wartości 

początkowej 101.167 zł. 

 RAZEM: 216.436 zł. 

i) 2 Otwarte Strefy Aktywności: 

 Otwarta strefa aktywności w miejscowości Bogoria - o wartości 

początkowej 164.305 zł; 

 Otwarta strefa aktywności w miejscowości Jurkowice o wartości 

początkowej 164.305 zł. 

 RAZEM: 328.610 zł. 

j) Ujęcie wody w miejscowości Zimnowoda: 

 o wartości początkowej 1.019.420,00 zł. 

k) 3 przepompownie wody: 

 Przepompownia wody w Kiełczynie - o wartości początkowej 191.819 zł; 

 Przepompownia wody w Jurkowicach - o wartości początkowej 84.000 zł; 

 Przepompownia wody w Pęcławicach Górnych - o wartości początkowej                 

84.000 zł. 

 RAZEM: 359.819 zł. 

l) 3 zbiorniki wodne: 

 Zbiornik wody pitnej w Gorzkowie - o wartości początkowej 134.570 zł; 

 Zbiornik małej retencji w Cebrze - o wartości początkowej 493.933 zł; 
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 Zbiornik wodny małej retencji na rzece Korzennej w miejscowości Bogoria 

wraz z obiektami - o wartości początkowej 4.200.000,00 zł. 

 RAZEM: 4 828 503,00 zł. 

m) Przepompownie ścieków 

 Przepompownia ścieków – Kolonia Bogoria – 1 szt. o wartości 

początkowej 60.000 zł; 

 Przepompownia ścieków – Kolonia Bogoria – 1 szt. o wartości 

początkowej 30.000 zł; 

 Przepompownia ścieków – Rosołówka – 1 szt. o wartości początkowej                  

60.000 zł; 

 Przepompownia ścieków – Podlesie – 1 szt. o wartości początkowej 

278.000 zł; 

 Przepompownia ścieków – Gorzków – 2 szt. o wartości początkowej                 

120.000 zł; 

 Przepompownia ścieków – Gorzków - 1 szt. o wartości początkowej 

30.000 zł; 

 Przepompownia ścieków – Wola Kiełczyńska – 1 szt. o wartości 

początkowej 60.000 zł; 

 Przepompownia ścieków – Miłoszowice – 5 szt. o wartości początkowej 

300.000 zł; 

 Przepompownia ścieków – Bogoria ul. Spacerowa – 1 szt. o wartości 

początkowej 60.000 zł; 

 Przepompownia ścieków  - Bogoria ul. Osiedlowa  - 1 szt. o wartości 

początkowej 60.000 zł; 

 Przepompownia ścieków – Jurkowice – 3 szt. o wartości początkowej               

180.000 zł; 

 Przepompownia ścieków – Kolonia Pęcławice – 3 szt. o wartości 

początkowej 180.000 zł; 

 Przepompownia ścieków – Kiełczyna – 4 szt. o wartości początkowej                

240.000 zł; 

 Przepompownia ścieków – Jurkowice – 1 szt. o wartości początkowej 

70.000 zł. 
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 RAZEM: 1.728.000,00 zł. 

n) Oczyszczalnię ścieków w Bogorii wraz z towarzyszącymi obiektami i 

sprzętem: 

 wartości początkowej 4.762.632, 00 zł. 

o) Monitoring wizyjny w miejscowości Bogoria: 

 wartości początkowej 46.600,00 zł. 

17.  PLANOWANIE PRZESTRZENNE 

Teren całej Gminy Bogoria pokryty jest miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego, a wiec około 123,41 km2. 

 Teren całej gminy Bogoria objęty jest planem miejscowym, który został uchwalony 

uchwałami: 

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 i opublikowany                     

w dzienniku urzędowym województwa świętokrzyskiego pod pozycją 4115. 

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.  

Nie było sporządzanej oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Bogoria. Nie była sporządzana ocena 

aktualności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bogoria. 

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.  
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18.  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 2 mieszkania na ulicy                                       

Spacerowej 1 o powierzchni 52 m2  i 49,95 m2 , 2 mieszkania na                                                

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

się 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                    

2 mieszkania socjalne 1 znajduje się w Kiełczynie 9 (dawne przedszkole) o powierzchni 

użytkowej 68,20 m2 oraz mieszkanie w Woli Malkowskiej 10 (dawne przedszkole)                   

o powierzchni 96,83 m2 

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości gminy Bogoria na lata 2018 – 2020 został 

przyjęty zarządzeniem nr. 005011.2018  Wójta Gminy Bogoria z dnia 28.03.2018 roku 

Na dzień 27 marca 2018 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. 

19.  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. 

6. W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos. 

7. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w ust. 6, składa do 

przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami:                                         

1) w gminie do 20 000 mieszkańców – co najmniej 20 osób;                                         

2) w gminie powyżej 20 000 mieszkańców – co najmniej 50 osób. 

8. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została 

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

dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady 
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zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada 

postanowi o zwiększeniu tej liczby. 

9. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy rada gminy przeprowadza 

głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zau ania.  chwałę o udzieleniu wójtowi 

wotum zau ania rada gminy podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego 

składu rady gminy. Niepodjęcie uchwały o udzieleniu wójtowi wotum zau ania jest 

równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu wójtowi wotum zaufania. 

10. W przypadku nieudzielenia wójtowi wotum zau ania w dwóch kolejnych latach rada 

gminy może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu re erendum w sprawie odwołania wójta. 
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Załącznik nr 1 

 

SPŁATA ZACIĄGNIETYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW W LATACH 2019 – 2031 

 

 

 

 

 

 

rok WFOŚiG

W 

ING BS 2013 Pekao BS 2014 BS 2015 BS 2016  BS 2017 Obligacje 

2017-2018 

Kredyt 

2019 

Razem: 

2019 215.000 500.000  240.000 25.000 50.004 35.000    1.065.004 

2020   450.000 575.000 100.000 50.004 75.000 50.000   1.300.004 

2021   500.000 50.000 450.000 50.004 85.000 50.000  50.000 1.235.004 

2022   500.000  500.000 50.004 100.000 50.000  50.000 1.250.004 

2023     895.000  115.000 100.000 200.000 50.000 1.360.000 

2024       855.000 200.000 300.000 50.000 1.405.000 

2025       500.000 300.000 400.000 50.000 1.250.000 

2026       500.000 300.000 400.000 50.000 1.250.000 

2027             450.000 700.000 50.000 1.200.000 

2028        500.000 700.000 50.000 1.250.000 

2029         1.100.000 50.000 1.150.000 

2030         1.200.000 50.000 1.250.000 

2031          700.000 700.000 

razem: 215.000 500.000 1450.000 865.000 1.970.000 200.016 2.265.000 2.000.000 5.000.000 1.200.000 15.665.016 

2019 r. -  15.665.016- 1.065.004=14.600.012   
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Załącznik nr 2 

 

Wskaźnik spłaty zobowiązań 2019 – 2031 
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Załącznik nr 3 

 

Nadwyżka operacyjna w latach 2016-2031 – wyciąg z WPF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relacja 

zrównoważenia 

wydatków 

bieżących, o 

której mowa w 

art. 242 ustawy 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

8.1 

Różnica 

między 

dochodami 

bieżącymi a  

wydatkami 

bieżącymi 

576 

946,88  

957 

175,12  

2 664 

043,07  

1 318 

214,00  

2 869 

500,00  

2 653 

500,00  

2 689 

000,00  

2 826 

300,00  

2 970 

600,00  

3 119 

700,00  

3 267 

400,00  

3 412 

300,00  

3 563 

700,00  

3 717 

200,00  

3 883 

000,00  

3 333 

000,00  

8.2 

Różnica 

między 

dochodami 

bieżącymi, 

skorygowanymi 

o środki a 

wydatkami 

bieżącymi, 

pomniejszonymi  

o wydatki 

902 

564,73  

1 126 

686,72  

2 803 

806,38  

1 318 

214,00  

2 869 

500,00  

2 653 

500,00  

2 689 

000,00  

2 826 

300,00  

2 970 

600,00  

3 119 

700,00  

3 267 

400,00  

3 412 

300,00  

3 563 

700,00  

3 717 

200,00  

3 883 

000,00  

3 333 

000,00  


