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1. WSTĘP
Szanowni Państwo!
Corocznie na podstawie art. 28aa pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym przedstawiam Państwu Raport o stanie gminy.
2021 rok był trzecim z kolei, w którym Gmina Bogoria nie zaciągnęła żadnego
kredytu, a zobowiązania zmniejszyły się o 3. 550.012,00 zł. Na dzień 31.12. 2021 r.
wynosiły 10. 915.004,00 zł.
W 2021 roku pozyskałem środki finansowe zewnętrzne w wysokości 8.034.011,95 zł.
a są to:


2.670.090,00 zł – darowizna od Farmy wiatrowej,



50.000,00 zł – darowizna z Kopalni Dolomitu,



660.000,00 zł – dotacja na budowę żłobka w Bogorii,



3.476.511,19 zł - środki z Unii Europejskiej na termomodernizację budynków
gminnych,



1.000.000,00 zł - środki z Funduszu Inicjatyw Lokalnych,



75.050,76 zł – środki dla DPS w ramach programu „ Bezpieczna Przyszłość”,



31.360,00 zł – środki dla OPS w ramach programu „ Nasze wsparcie – Wasz
sukces”.



71.000,00 zł – środki dla Jadłodajni na wyposażenie stanowiska pracy.
W 2021 roku na lata następne zostały przyrzeczone środki finansowe

w wysokości: 7.343.970,00 zł. Są to następujące środki:


4.739.740,00 zł – środki z Polskiego Ładu na modernizację sieci dróg gminnych
wraz z odnową rowów odwadniających,



900.000,00 zł – środki z Polskiego Ładu,



1.000.000,00 zł – nagroda za I miejsce w konkursie promocji szczepień na
Covid-19 „Rosnąca odporność” w Powiecie Staszowskim,



229.230,00 zł – środki na realizację programu „Cyfrowa Gmina” mogą być
przeznaczone na cyfryzację jednostki samorządu terytorialnego, zakupy sprzętu
informatycznego do nauki i pracy zdalnej,



238.000,00 zł – środki na realizację programu „Czas na TIK”,



237.000,00 zł – środki na realizacje programu „ Laboratoria Przyszłości”
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Pozyskanie środków zewnętrznych na realizację inwestycji pozwoli na dalszy
rozwój Gminy Bogoria przy minimalnym udziale środków własnych.
W 2021roku utworzone zostało zamiejscowe stanowisko ds. rejestracji
pojazdów Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego. Utworzenie tego stanowisko
ułatwia mieszkańcom załatwianie na miejscu wszystkich sprawa związanych
z rejestracją pojazdów.
W 2021 roku została przebudowana ulica Południowa w Bogorii, koszt
przebudowy to kwota – 361.860,49 zł. Za kwotę 560.676,18 zł została rozbudowana
droga gminna w miejscowości Wysoki Małe. Zostały również przebudowane drogi
dojazdowe do gruntów rolnych w Miłoszowicach i Gorzkowie za kwotę 718.676,67 zł.
Od 2019 roku do 2021roku Gmina Bogoria na przebudowę dróg wydatkowała
2.470.412,14 zł. i wybudowała drogi o łącznej

długości 5.721 mb. Na ten cel

pozyskano 1.767.217,00 zł. środków z zewnątrz.
Trwa rozbudowa świetlicy wiejskiej w Szczeglicach – koszt tej inwestycji będzie
wynosił 1.589.000,00 zł.
Zakupione zostały dwa samochody dla OSP: jeden lekki samochód ratowniczo gaśniczy otrzymała jednostka OSP w Niedźwiedziu – wartość zakupionego samochodu
to kwota 279.200,00 zł z czego Gmina dofinansowała 130.000,00 zł. , drugi dla OSP
Miłoszowice – wartość zakupionego samochodu to kwota 400.000,00 zł z czego wkład
własny Gminy wynosił 50.000,00 zł. Ponadto na remont pomieszczeń w strażnicy
Pęcławice Górne wydatkowano 18.000,00 zł, na zakup sprzętu dla OSP Miłoszowice
i Pęcławice Górne Gmina pozyskała 10.000,00 zł.
W roku 2021 kontynuowano realizację projektu polegającego na modernizacji
oświetlenia ulicznego oraz instalacji systemu sterowania oświetleniem ulicznym
w Gminie Bogoria. Projekt dotyczy wymiany 1205 opraw oświetleniowych i instalacji
inteligentnego oświetlenia ulicznego na automatyczną zmianę parametrów oświetlenia,
dostosowując je do bieżących wymagań, wynikających ze zmiennych sytuacji
drogowych. System informuje zarządcę oświetlenia o pracy i awarii urządzeń.
Inwestycja zostanie zakończona w 2022 roku.
W poprzednich latach i 2021 roku poddano termomodernizacji 16 budynków
użyteczności publicznej na terenie Gminy Bogoria, dodatkowo zostały zamontowane
panele fotowoltaiczne. W 2021 r. Gmina Bogoria otrzymała dotację w wysokości:
1.619.000 zł na termomodernizację jeszcze 7 budynków, są to: świetlice – w Cebrze,
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Wierzbce i Wysokach Średnich, remizy OSP – w Pełczycach i Pęcławicach Górnych,
budynek w Kolonii Pęcławskiej i budynek Urzędu Gminy. W ramach tej inwestycji
wszystkie budynki zostaną docieplone, zainstalowane będą panele fotowoltaiczne,
w części będzie modernizowana instalacja oświetlenia i wymiana źródeł ciepła.
0d 2019 roku do końca 2021 roku pozyskałem zewnętrzne środki finansowe dla
Gminy Bogoria w wysokości: 18.672.309,00 zł.
W 2021 roku podobnie jak w latach poprzednich raport o stanie gminy został
opracowany i udostępniony.
Raport podsumowuje nie tylko działania, jakie podejmowałem w 2021 roku, ale
również pozwala mieszkańcom na branie czynnego udziału w dyskusji o problematyce
zawartej w raporcie. Będę wdzięczny za wszystkie Państwa uwagi.
Zachęcam do wnikliwej lektury raportu.
Wójt Gminy Bogoria

Marcin Adamczyk
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2. INFORMACJE OGÓLNE
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 Jurkowice

Sołectwo Pełczyce

Sołectwo Wysoki Duże

Sołectwo Józefów Witowicki

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 3660 gospodarstw rolnych, średnia gospodarstwa
wynosi około 5 ha. Poniższe zestawienie pokazuje wielkość gospodarstw wg
powierzchni przeliczeniowej gospodarstw:
853 gospodarstw – powierzchnia od 1 - 2 ha,
923 gospodarstw – powierzchnia od 2 - 5 ha,
222 gospodarstwa – powierzchnia od 5 – 7 ha,
119 gospodarstw – powierzchnia od 7 – 10 ha,
59 gospodarstw – powierzchnia od 10 – 15 ha,
13 gospodarstw – powierzchnia od 15 – 20 ha,
12 gospodarstw – powierzchnia od 20 – 50 ha
295 gruntów spoza gminy wchodzące w skład większego gospodarstwa,
1159 gruntów pozostałych do 1 ha z gminy i spoza gminy,
5 grunty sprzedanych gospodarstwa z gminy i spoza gminy.

PODATKI W 2021 ROKU
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653 701,00 zł

600 000,00 zł
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bez ulg
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nieruchomości

podatek od środków
transportowych

po zastosowaniu ulg

Podatki w 2021 roku wynosiły:
- podatek rolny – bez ulg 763.851,00 zł , po zastosowaniu ulg 653.701,00 zł,
- podatek leśny – bez ulg 32.558,00 zł, po zastosowaniu ulg 30.842,00 zł,
- podatek od nieruchomości 246.120,00 zł,
- podatek od środków transportowych 96.749,00 zł.
W Gminie mieszka 7823 osoby z czego: kobiet jest 3921, a mężczyzn 3902.
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Na pobyt stały w Gminie Bogoria zameldowanych jest 7735 mieszkańców.
Dzieci i młodzież do lat 18 stanowi 20,04 % ogółu mieszkańców.
W 2021 roku na terenie Gminy Bogoria urodziło się 57 dzieci, natomiast zmarło 101
osób.
W gminie zameldowano na pobyt stały 193 osób, a na pobyt czasowy 21 osób,
wymeldowało się 263 osoby, wydano 404 dowody osobiste.
Na terenie Gminy Bogoria zarejestrowanych jest 249 podmiotów gospodarczych
wykonujących swoją działalność na terenie gminy. Funkcjonuje jeden duży zakład
produkcyjny „Kopalnie Dolomitów S.A.” z siedzibą w Sandomierzu wydobywający
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;

•

Jolanta Wyrzykowska;

•

Krzysztof Zieliński.
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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 2021 r obradowała na 12 sesjach, podjęła 92 uchwały. Komisja
Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej

i Bezpieczeństwa

Publicznego

obradowała na 8 posiedzeniach, Komisja Budżetu, Rolnictwa odbyła 12 posiedzeń,
a Komisja Rewizyjna 3, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 3.

Wójt Gminy
Wójt – Marcin Adamczyk - organ wykonawczy.
Zarządzenia Wójta jako organu gminy w 2021 r. (0050) – 93
Zarządzenia Wójta jako kierownika urzędu w 2021 r. (120) – 64
UCHWAŁY RADY GMINY:
Wykaz podjętych uchwał przez Radę Gminy Bogoria w 2021 roku
Uchwały z dnia 23 lutego 2021 r.
•

Uchwała Nr XXIX/267/2021 - w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy
Bogoria na 2021 rok;

•

Uchwała Nr XXIX/268/2021 - w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji
stałych Rady Gminy Bogoria na 2021 rok;

•

Uchwała Nr XXIX/269/2021 - w sprawie planu dofinansowania form
doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty
dofinansowania opłat w 2021 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych
w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Bogoria;

•

Uchwała Nr XXIX/270/2021 - w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu
wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem
prowadzącym jest Gmina Bogoria;

•

Uchwała Nr XXIX/271/2021 - w sprawie wyrażenia zgody na nabycie
nieruchomości gruntowej od osób fizycznych;
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•

Uchwała Nr XXIX/272/2021 - w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze
darowizny przez Gminę Bogoria od osób fizycznych nieruchomości gruntowych
położonych w obrębie Bogoria;

•

Uchwała Nr XXIX/273/2021 - w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie
służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy
Bogoria;

•

Uchwała Nr XXIX/274/2021 - w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie
z wnioskiem do Wojewody Świętokrzyskiego o nieodpłatne przekazanie Gminie
Bogoria nieruchomości położonej w Bogorii stanowiącej własność Skarbu
Państwa;

•

Uchwała Nr XXIX/275/2021- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2021-2033;

•

Uchwała Nr XXIX/276/2021 - w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2021;

•

Uchwała Nr XXIX/277/2021 - w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego w Bogorii
oraz nadania mu statutu;

•

Uchwała Nr XXIX/278/2021 - w sprawie aktualizacji i przyjęcia „Aneksu nr 1 do
Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Bogoria”;

•

Rozstrzygnięcie nadzorcze - Nieważność uchwały XXIX/278/2021 z dnia
23.02.2021 r.

Uchwały z dnia 30 marca 2021 r
•

Uchwała Nr XXX/279/2021- w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki,
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2021
rok;

•

Uchwała Nr XXX/280/2021 - w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii
Rozwoju Gminy Bogoria na lata 2021-2030;

•

Uchwała Nr XXX/281/2021- w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji
Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii za 2020 rok;

•

Uchwała Nr XXX/282/2021- w sprawie przyjęcia programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Bogoria w 2021 roku;

•

Uchwała Nr XXX/283/2021 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej;

•

Uchwała Nr XXX/285/2021 - w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2021;
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•

Uchwała Nr XXX/286/2021 - w sprawie planu nadzoru nad żłobkami w zakresie
warunków i jakości świadczonej opieki;

•

Uchwała Nr XXX/287/2021 - w sprawie ustalenia wysokości opłaty za
korzystanie ze Żłobka Gminnego w Bogorii oraz maksymalnej opłaty za
wyżywienie dziecka w Żłobku;

•

Uchwała Nr XXX/288/2021 - w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Bogoria
Nr VIII/74/2011 z dnia 4 sierpnia 2011 r. w sprawie trybu i sposobu
powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz
szczegółowych warunków jego funkcjonowania;

•

Uchwała Nr XXX/289/2021 - w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora Prokuratury Okręgowej
w Kielcach wraz z odpowiedzią na skargę;

•

Uchwała Nr XXX/290/2021 - w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/277/2021 Rady
Gminy Bogoria z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego
w Bogorii oraz nadania mu statutu;

•

Uchwała Nr XXX/291/2021 - w sprawie ustalenia inkasa oraz wynagrodzenia
inkasentów podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz podatków
pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego;

•

Uchwała Nr XXX/284/2021- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2021-2033;

Uchwały z dnia 25 maja 2021 r.
•

Uchwała Nr XXXI/292/2021 - 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 2021 roku;

•

Uchwała Nr XXXI/293/2021 - w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności
Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogorii za 2020 rok;

•

Uchwała Nr XXXI/294/2021- w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy
Bogoria;

•

Uchwała Nr XXXI/295/2021- w sprawie wyrażenia zgody na nabycie
nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Zimnowoda;

•

Uchwała Nr XXXI/296/2021 - uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie
nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Budy;
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•

Uchwała Nr XXXI/297/2021 - w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2021;
Uchwała Nr XXXI/298/2021 - w sprawie dopłaty do ceny 1 m3 odprowadzanych
ścieków dla odbiorców usługi z terenu gminy Bogoria.

Uchwały z dnia 1 czerwca 2021 r.
•

Uchwała Nr XXXII/299/2021 - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2021-2033;

•

Uchwała Nr XXXII/300/2021 - w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2021;

•

Uchwała Nr XXXII/301/2021- w sprawie zmiany do uchwały Rady Gminy
w sprawie udzielenia pomocy finansowej.

Uchwały z dnia 20 lipca 2021 r.
•

Uchwała Nr XXXIII/302/2021 - w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bogoria
wotum zaufania;

•

Uchwała

Nr

XXXIII/303/2021-

w

sprawie

zatwierdzenia

sprawozdania

finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2020;
•

Uchwała Nr XXXIII/304/2021 - w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta
Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok;

•

Uchwała Nr XXXIII/306/2021 - w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie
służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bogoria;

•

Uchwała Nr XXXIII/307/2021 - w sprawie określenia średniej ceny jednostki
paliwa w Gminie Bogoria na rok szkolny 2021/2022;

•

Uchwała Nr XXXIII/308/2021 - w sprawie przekazania do zaopiniowania
projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie
gminy Bogoria;

•

Uchwała Nr XXXIII/309/2021 - w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg
gminnych;

•

Uchwała Nr XXXIII/310/2021 - w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Bogoria na lata 2021-2026;

•

Uchwała Nr XXXIII/311/2021 - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2021-2033;

•

Uchwała Nr XXXIII/312/2021 - w sprawie zmian budżetu Gminy Bogoria na
2021 rok;

•

Uchwała Nr XXXIII/313/2021 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej.
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Uchwały z dnia 25 sierpnia 2021 r.
•

Uchwała Nr XXXIV/314/2021 - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2021-2033;

•

Uchwała Nr XXXIV/315/2021 - w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2021;

•

Uchwała Nr XXXIV/316/2021 w sprawie ustalenia inkasa oraz wynagrodzenia
inkasentów podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości oraz
podatków pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego;

•

Uchwała Nr XXXIV/317/2021 - w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznego
Przedszkola w Zespole Placówek Oświatowych w Bogorii;

•

Uchwała Nr XXXIV/318/2021 - w sprawie wyrażenia zgody na zbycie
nieruchomości gruntowej;

•

Uchwała Nr XXXIV/319/2021 - w sprawie wyrażenia zgody na zbycie
nieruchomości gruntowych;

•

Uchwała Nr XXXIV/320/2021 - w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy
Bogoria z przeznaczeniem na realizowane w roku 2021 prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytków położonych na terenie gminy Bogoria.

Uchwały z dnia 28 września 2021 r.
•

Uchwała Nr XXXV/321/2021 - w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz
Gminy Bogoria nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 19/9
o powierzchni 0,0321 ha w obrębie Bogoria;

•

Uchwała Nr XXXV/322/2021 - w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przez
Gminę Bogoria darowizny nieruchomości położonej w Bogorii;

•

Uchwała Nr XXXV/323/2021 - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2021-2033;

•

Uchwała Nr XXXV/324/2021 - w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2021;

•

Uchwała Nr XXXV/325/2021 - w sprawie zmian w statucie Ośrodka Pomocy
Społecznej w Bogorii;

Uchwały z dnia 26 października 2021 r.
•

Uchwała Nr XXXVI/326/2021 - w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/100/2019
Rady Gminy Bogoria z dnia 29 października 2019 r. w sprawie powołania
Młodzieżowej Rady Gminy Bogoria oraz nadania jej statutu;
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•

Uchwała Nr XXXVI/327/2021 - w sprawie trybu zgłaszania wniosku o podjęcie
inicjatywy uchwałodawczej przez Młodzieżową Radę Gminy;

•

Uchwała Nr XXXVI/328/2021 - w sprawie uchwalenia V zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bogoria;

•

Uchwała Nr XXXVI/329/2021 - w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały
Nr XXXIV/316/2021 Rady Gminy Bogoria z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie
ustalenia inkasa oraz wynagrodzenia inkasentów podatku rolnego, leśnego i od
nieruchomości oraz podatków pobieranych w formie łącznego zobowiązania
pieniężnego;

•

Uchwała Nr XXXVI/330/2021 - w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2021;

•

Uchwała Nr XXXVI/331/2021 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla
Powiatu Staszowskiego.

Uchwały z dnia 15 listopada 2021 r.
•

Uchwała Nr XXXVII/332/2021 - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2021-2033;

•

Uchwała Nr XXXVII/333/2021- w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2021;

•

Uchwała Nr XXXVII/334/2021 - w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie
pomieszczeń użytkowych wraz z wyposażeniem na kontynuowanie działalności
Przychodni Rodzinnej w Jurkowicach;

•

Uchwała Nr XXXVII/335/2021 - w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz
Gminy Bogoria nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 438/1
o powierzchni 0,0177 ha w obrębie Szczeglice z przeznaczeniem pod
poszerzenie drogi gminnej;

•

Uchwała Nr XXXVII/336/2021- w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz
Gminy Bogoria nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 436/1
o powierzchni 0,0228 ha w obrębie Szczeglice z przeznaczeniem pod
poszerzenie drogi gminnej;

•

Uchwała Nr XXXVII/337/2021 - w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz
Gminy Bogoria nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 439/1
o powierzchni 0,0136 ha w obrębie Szczeglice z przeznaczeniem pod
poszerzenie drogi gminnej;

•

Uchwała Nr XXXVII/338/2021 - w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz
Gminy Bogoria nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 440/1
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o powierzchni 0,0029 ha w obrębie Szczeglice z przeznaczeniem pod
poszerzenie drogi gminnej;
•

Uchwała Nr XXXVII/339/2021 - w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz
Gminy Bogoria nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 437/1
o powierzchni 0,0223 ha w obrębie Szczeglice z przeznaczeniem pod
poszerzenie drogi gminnej;

•

Uchwała Nr XXXVII/340/2021 - w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz
Gminy Bogoria nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 435/1
o powierzchni 0,0032 ha w obrębie Szczeglice z przeznaczeniem pod
poszerzenie drogi gminnej;

•

Uchwała Nr XXXVII/341/2021 - w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz
Gminy Bogoria nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 432/1
o powierzchni 0,0149 ha w obrębie Szczeglice z przeznaczeniem pod
poszerzenie drogi gminnej.

Uchwały z dnia 18 listopada 2021 r.
•

Uchwała Nr XXXVII/342/2021 - w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta
do naliczenia podatku rolnego na 2022 rok;

Uchwały z dnia 30 listopada 2021 r.
•

Uchwała Nr XXXIX/343/2021 - 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 2022 rok;

•

Uchwała Nr XXXIX/344/2021 - w sprawie określenia wysokości stawek
podatków od nieruchomości na 2022 rok;

•

Uchwała Nr XXXIX/345/2021 - w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2021;

•

Uchwała Nr XXXIX/346/2021 - w sprawie zmiany przeznaczenia pomocy
finansowej;

•

Uchwała Nr XXXIX/347/2021 - w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
na obszarze Gminy Bogoria;

•

Uchwała Nr XXXIX/348/2021 - w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie
i przystąpienie Gminy Bogoria do Wiślańskiego Klastra Energii.
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Uchwały z dnia 30 grudnia 2021 r.
•

Uchwała Nr XL/349/2021 - w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2022-2034;

•

Uchwała Nr XL/350/2021 - w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bogoria na
2022 rok;

•

Uchwała Nr XL/351/2021 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej;

•

Uchwała Nr XL/352/2021 - w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2021;

•

Nr XL/353/2021 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części lokalu
użytkowego położonego w budynku Urzędu Gminy w Bogorii;

•

Uchwała Nr XL/354/2021

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu

Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania
Narkomanii na 2022 rok;
•

Uchwała Nr XL/355/2021 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia
zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania
opłat w 2022 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach
i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Bogoria;

•

Uchwała Nr XL/356/2021

w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg

gminnych;
•

Uchwała Nr XL/357/2021

w sprawie ustalenia zryczałtowanych diet dla

Przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy;
•

Uchwała Nr XL/358/2021 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy
Bogoria;

•

Uchwała Nr XL/359/2021 w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Klub Senior
+ w Bogorii dla mieszkańców Gminy Bogoria;

•

Uchwała Nr XL/360/2021 w sprawie organizacji publicznego transportu
zbiorowego na terenie Gminy.
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;
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•

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.

•

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, Żłobek Gminny w Bogorii

4. BUDŻET GMINY ZA 2021 ROK
Dochody budżetu gminy zostały wykonane w wysokości: 57.571.249, 31 zł na plan
w wysokości 62.079.301,06 zł, co stanowi 92,7%. Udział % w dochodach kształtuje
się następująco:
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•

dochody własne wynoszą 20.366.774,06 zł, co stanowi 35,4%;

•

subwencje wynoszą 15.102.112,00 zł, co stanowi 26,2%;

•

dotacje i środki wynosiły 22.102.363,25 zł, co stanowi 38,4%;

•

środki i dotacje z UE wyniosły3.871.629,01 zł, co stanowi 6,7%.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU
GMINY W 2020 ROKU
Środki i
dotacje z UE
Dochody
własne

Dotacje i środki

Subwencje

Wydatki budżetu gminy wyniosły 54.010.274,04 zł na plan w wysokości
68.305.221,26 zł, co stanowi 79,1%, z czego na wydatki bieżące przeznaczono
kwotę 44.236.549,92 zł, a na wydatki majątkowe 9.773.724,12 zł. Z tych środków
w 2021 roku były realizowane następujące inwestycje:
•

przebudowa ulicy Południowej w Bogorii;

• wspólnie z Powiatem budowa chodnika w Grzybowie z udziałem środków funduszu
sołeckiego,
• dofinansowanie przebudowy i modernizacji oddziału pediatrycznego w Staszowie
– dotacja dla Starostwa w wysokości – 20.000,00 zł ;
• kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie
Gminy;
• termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy jako
element zwiększenia efektywności energetycznej w sektorze publicznym
• zwiększenie dostępności i jakości e-usług publicznych (zadanie realizowane
wspólnie z Gminą Iwaniska ) – dostarczono sprzęt;
• budowa łącznika pomiędzy budynkami dydaktycznymi w zabudowie usługowej
w Bogorii;
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• został wybudowany i zagospodarowany budynek żłobka w Bogorii – płatność faktur
w 2021 r;
• budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego;
• miała rozpocząć się budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wysoki
Małe, Średnie i Duże oraz Zagorzyce- nie został wyłoniony wykonawca robót,
zmieniono zakres prac i zostanie ogłoszone kolejne postępowanie przetargowe;
• zagospodarowanie terenu wokół zbiorników wodnych w miejscowościach:
Ujazdek,

Pęcławice

Górne,

Witowice,

Wola

Kiełczyńska,

Wysoki

Małe,

Domaradzice.

Gmina zrealizowała przychody w kwocie 4.926.097,68 zł, stanowiące wolne
środki z lat ubiegłych oraz niewykorzystane środki otrzymane w 2020 r. na określony
cel, na planowane w budżecie 7.411.101,68 zł.
W 2021 roku gmina nie zaciągnęła żadnych kredytów, mimo, iż w budżecie były
planowane.
W 2021 r. na koniec roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, natomiast wystąpiły
należności wymagalne w kwocie 1.192.276,36 zł.
Zadłużenie gminy na koniec roku wynosiło 10. 915.004 zł.
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Uchwałą Rady Gminy Bogoria przyjęto WPF na lata 2021 – 2033. 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 2021 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 2021 z uwzględnieniem minimalnego wzrostu cen oraz zabezpieczenia
niezbędnych
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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. OŚWIATA W GMINIE BOGORIA
W budżecie gminy na 2021 rok zaplanowano wydatki w dziale 801 oświata
i wychowanie w wysokości 14.560.965,89 zł, wydatkowano kwotę 14.128.082,19
zł, co stanowi 97%. Subwencja oświatowa wynosiła w 2021 roku 8.524.608,00 zł.
Wydatki przeznaczone zostały w następujący sposób:
•

szkoły podstawowe - 7.669.317,95 zł;

•

przedszkola i oddziały przedszkolne - 2.271.317,59 zł;

•

dowożenie uczniów - 506.584,64 zł;

•

szkoła branżowa - 123.723,68 zł;

•

liceum ogólnokształcące - 1.651.028,54 zł;

•

dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - 13.057,80 zł;

•

stołówki szkolne - 768.517,55 zł;

•

specjalna organizacja nauki dla dzieci i młodzieży - 461.679,40 zł;

•

zakup podręczników i pomocy naukowych dla uczniów – 86.852,41 zł;

•

pomoc zdrowotna dla nauczycieli -4.000,00zł;

Wydatki inwestycyjne:
•

Termomodernizacja obiektów oświatowych w Gminie Bogoria tj. zespół
budynków ZPO w Bogorii wraz z wymianą okien w hali sportowej, budową
łącznika

oraz

zamontowanie

ogniw

fotowoltaicznych,

budynek

PSP

w Niedźwiedziu wraz z zamontowaniem ogniw fotowoltaicznych oraz budynek
ZPO w Szczeglicach również tam zamontowano ogniwa fotowoltaiczne.
•

Zakupiony został sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem do nauki
zdalnej.

Żłobek Gminny
W Bogorii funkcjonuje Żłobek Gminny, w którym jest 20 dzieci, a zatrudnienie
znalazło 8 osób, z czego 4 zatrudnione są na pełny etat w ramach grup
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interwencyjnych, 2 osoby na ¾ etatu i 2 na ¼ etatu. Koszt funkcjonowania żłobka –
208.345,84

zł.

Budowa

żłobka

kosztowała

1.329.064,11

zł,

z

czego

dofinansowanie z programu „Maluch+” wynosiło – 660.000,00 zł.
Obsługą finansowo - księgową szkół i przedszkoli zajmuje się Samorządowe
Centrum Oświaty w Bogorii, które zatrudnia 5 pracowników.
Do szkół podstawowych uczęszcza 626 uczniów,

do liceum 114, a do szkoły

branżowej 11 uczniów. Ogółem w szkołach uczy się 751 uczniów w 50
oddziałach. 13 uczniów i 5 przedszkolaków posiada orzeczenie o potrzebie
kształceni

specjalnego.

W

przedszkolach

i

klasach

zerowych

jest
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przedszkolaków, którzy uczęszczają do 10 oddziałów.
Dowożeniem objętych jest 535 uczniów, w tym przedszkolaki z klasy zerowej oraz
73 uczniów szkół ponadpodstawowych.
W szkołach i przedszkolach na terenie Gminy Bogoria zatrudnionych jest 120
nauczycieli, co stanowi 105,03 etatów kalkulacyjnych. Nauczycieli dyplomowanych
jest 75,08 etatu, mianowanych 11,21; kontraktowych 17,62; stażystów 1,12 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.
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Przedszkola
Nazwa placówki
Publiczne Przedszkole w
Bogorii (w ZPO w
Bogorii)
z oddziałami: w
Kiełczynie i Moszynach
Publiczne Przedszkole w
Jurkowicach (w ZPO w
Jurkowicach)

Liczba
dzieci
149

50

Publiczne Przedszkole w
Szczeglicach (ZPO w
Szczeglicach)

19

Oddział Przedszkolny
przy Szkole Podstawowej
w Niedźwiedziu
Razem
Przedszkola

18
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Szkoły podstawowe
Liczba
Nazwa placówki
dzieci
Publiczna Szkoła
393
Podstawowa w Bogorii (w
ZPO w Bogorii)
Publiczna Szkoła
Podstawowa w
Jurkowicach (w ZPO w
Jurkowicach)
Publiczna Szkoła
Podstawowa w
Szczeglicach (w ZPO w
Szczeglicach
Publiczna Szkoła
Podstawowa w
Niedźwiedziu
Razem szkoły
podstawowe

Szkoły ponadpodstawowe
Liczba
Nazwa placówki
dzieci
Liceum Ogólnokształcące w
114
Bogorii (w ZPO w Bogorii)

128

Szkoła Branżowa I Stopnia
(w ZPO w Bogorii)

11

77

28

626

Razem szkoły
ponadpodstawowe
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Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego:
ZPO Bogoria – szkoła podstawowa 15 uczniów, przedszkole 5 dzieci;
ZPO Jurkowice – szkoła podstawowa 1 dziecko;
PSP Niedźwiedź - szkoła podstawowa 1 dziecko;
Dowóz dzieci do szkół – realizowany jest przez PKS Staszów. Łączna dzienna liczba
kilometrów – 356
Dodatkowo bus wykonuje 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

dowożonych jest 10 uczniów (transport w ramach przetargu)
Do placówek przy Fundacji Szlachetne Anioły w Klimontowie uczęszcza 5 dzieci
(4 dzieci dowożonych jest w ramach przetargu, 1 dziecko dowożą rodzice).
Do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Staszowie uczęszcza
3 uczniów ( 2 uczniów dowożonych w ramach przetargu, jedno dziecko dowożone
przez rodzica ), do Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Promyk Słońca”
w Staszowie uczęszcza 2 dzieci ( 1 dowożone w ramach przetargu i 1 dowożone przez
rodzica). Do Przedszkola nr 8 im. J.Ch. Andersena w Staszowie uczęszcza 1 dziecko
dowożone przez rodziców.
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Gmina zwraca rodzicom koszty przewozu dzieci niepełnosprawnych do placówek z poza
terenu gminy.
Pomoc materialna o charakterze socjalnym
•

Stypendia 2020/2021 od 01.01.2021r. do 30.06.2021 r. (II semestr 2020/2021);

•

Stypendia otrzymało 70 uczniów na łączną kwotę 71.724,00 zł przez sześć
miesięcy: w I grupie dochodowej (dochód od 0,00 do 264,00 zł) 31 stypendiów
po 173,00 zł miesięcznie, w II grupie dochodowej (dochód od 264,00 zł do
528,00 zł) 39 stypendiów po 169,00 zł miesięcznie;

•

Zasiłki szkolne w związku ze zdarzeniem losowym otrzymało 10 osób na łączną
kwotę 3.000,00 zł;

•

Stypendia 2021/2022 od 01.09.2021 r. do 31.12.2021r. (I semestr 2020/2021);

•

Stypendia otrzymało 64 uczniów przez 4 miesiące na łączną kwotę 56.832,00
zł;

•

Zasiłki szkolne w związku ze zdarzeniem losowym otrzymało 5 osób na łączną
kwotę 2.620,00 zł.

Łącznie w 2021 roku ze stypendium szkolnego skorzystało 88 uczniów na
ogólną kwotę 128.556,00 zł, natomiast z zasiłków szkolnych skorzystało
14 uczniów na łączną kwotę 5.620,00 zł.
Stypendia za wyniki w nauce
Stypendium Prezesa Rady Ministrów za wyniki w nauce za rok 2020/2021 otrzymały
2 osoby. Stypendia w kwocie po 200 zł jednorazowo na semestr (za wyniki w nauce
szkoły podstawowe)

Rok szkolny
za I semestr
2020/2021
wypłacone w
lutym 2020 r.
Za II semestr
2020/2021
wypłacone w
październiku
2021
Razem
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Publiczna
Szkoła
Podstawowa w
Jurkowicach

Publiczna
Szkoła
Podstawowa w
Szczeglicach

Publiczna
Szkoła
Podstawowa w
Niedźwiedziu

14

13

4

62

26

20

5

110

40

33

9

Publiczna Szkoła
Podstawowa w
Bogorii

48

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

9

1

17

1

26

2

Za I semestr 2020/2021
wypłacone w lutym 2021
Za II semestr 2020/2021
wypłacone w październiku
2021 r

Razem

Stypendia „Wspieranie edukacji uzdolnionej młodzieży” dla uczniów szkoły
ponadgimnazjalnej i ponadpodstawowej prowadzonej przez Gminę Bogoria w kwocie
po 100 zł miesięcznie:
Za I semestr 2020/2021 wypłacone w lutym 2021 – 22 osobom
Za II semestr 2020/2021 wypłacone we wrześniu 2021 – 26 osoby
Z dożywiania według stanu na 30.09.2021 w roku szkolnym 2020/2021 skorzystało
695 uczniów, w tym z posiłków refundowanych skorzystało 234 dzieci pozostałe
korzystały z posiłków pełnopłatnych.

6. POMOC SPOŁECZNA
Ośrodek Pomocy Społecznej udziela wsparcia rodzinom i osobom w trudnych
sytuacjach życiowych. Pomoc udzielana jest w formie finansowej i wypłacane są m. in.
zasiłki stałe, okresowe, celowe i specjalne celowe, rzeczowej oraz pracy socjalnej
polegającej na współpracy z różnymi instytucjami i stowarzyszeniami. Pomoc
i

wsparcie

udzielane

jest

na

podstawie

przepisów

zawartych

w ustawie o pomocy społecznej.
OPS w 2021 roku świadczył dodatkową pomoc i były to: pomoc żywnościowa
z Banku Żywności w Ostrowcu Świętokrzyskim, przygotowanie i rozwożenie paczek
żywnościowych pozyskiwanie żywności ze sklepów, 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”,

polegający

na pomocy osobom starszym,

niepełnosprawnym w zaspokajaniu podstawowych potrzeb (np. robienie zakupów,
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załatwianie spraw urzędowych, ustalanie terminów wizyt lekarskich i pielęgniarskich)
„ Usługi opiekuńcze 75+, usługi dla osób powyżej 75 roku życia.
OPS realizowało 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 i zwiększenie szans na zatrudnienie . Realizacja projektu
zakończyła się 31.12.2021 r.
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. Realizacja tego projektu zakończyła się
31.12.2021 r.
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 2021 roku Gmina Bogoria wydatkowała:
Wydatki w dziale 852 pomoc społeczna w 2021 roku wynosiły 7.146.678,92 zł na
plan w wysokości 7.769.808,78 zł, co stanowi 92 %. Środki zostały przeznaczone
na:
•

Wydatki DPS w Pęcławicach Górnych – 3.076.518,49 zł

•

składki zdrowotne za osoby uprawnione do świadczeń rodzinnych i zasiłków
stałych - 28.266,26 zł;
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•

zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze – 36.168,00 zł;

•

zasiłki stałe dla podopiecznych -343.169,11 zł;

•

zwrot nienależnie pobranych świadczeń - 2.822,96 zł;

•

bieżące funkcjonowanie ośrodka - 604.510,36 zł;

•

usługi opiekuńcze - 140.043,76 zł;

•

dofinansowanie kosztów pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej
-1.046.685,23 zł;

•

ośrodki wsparcia za pobyt podopiecznych OPS w schroniskach dla bezdomnych
–18.170,00 zł;

•

dożywianie w ramach programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” –
821.199,54 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 13.718.865,21 zł na plan
w wysokości 13.772.402,56 zł, co stanowi 99,6%., w tym:
•

świadczenia wychowawcze wraz z obsługą wypłaty – 8.244.587,08 zł;

•

zwrot nienależnie pobranych świadczeń – 2.998,39 zł;

•

świadczenia rodzinne wraz z obsługą wypłaty - 3.841.479,24 zł;

•

realizacja programu „Karta Dużej Rodziny” – 115,37 zł;

•

wspierania rodziny (asystent rodziny) –44.299,43 zł;

•

składki na ubezpieczenia zdrowotne – 32.626,33 zł;

•

dofinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej - 18.347,07 zł.

W 2021 roku pracownicy OPS zajmujący się świadczeniami rodzinnymi przyjęli 1740
wniosków. Wypłacane są: zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, pielęgnacyjne, specjalne
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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.

7. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PĘCŁAWICACH GÓRNYCH
Wydatki DPS-u kształtują się w następujący sposób:
•

funkcjonowanie DPS w Pęcławicach Górnych - 3.076.518,49 zł przy
zrealizowanych dochodach w wysokości - 2.941.013,99 zł;

W 2021 r. DPS otrzymał grant w ramach projektu „ Bezpieczna Przyszłość” w wysokości
63.199,38 zł na dodatkowe wynagrodzenie pracowników, wyposażenie oraz zakup
środków ochrony indywidualnej, 11.851,38 zł na wypłatę dodatków do wynagrodzeń
dla pielęgniarek, 25.057,00 zł na zakup proszków do prania, rękawic, ręczników,
środków dezynfekujących oraz kwotę 21.666,00 zł na wypłatę dodatków specjalnych
dla pracowników. Z PFRON dom pomocy otrzymał dotację w wysokości 71.726,00 zł,
z czego zostały zakupione 4 szt. rotory rehabilitacyjne i 4 pulsoksymetry, koncentrator
tlenu, oczyszczacz powietrza, zestawy pościeli, koce, zmywarko-wypażarka i paczki
dla mieszkańców. Na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Rozbudowa
i przebudowa budynku DPS w Pęcławicach Górnych poprzez wykonanie szybu
windowego oraz wymianę zespołu prądotwórczego” – koszt 40.856,00 zł.
DPS funkcjonuje od dziewięciu lat, dysponuje 70 miejscami, z czego: 55 miejsca
są 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 11 zgonów, 1 osoba wróciły do domu
rodzinnego, 2 osoby zostały przeniesione do ZOL-u i 1 osoba do innego domu pomocy.
W 2021 roku do placówki zostało przyjętych 18 osób w podeszłym wieku i 6 przewlekle
somatycznie chorych. Na początku roku w DPS przebywało 61 pensjonariuszy,
natomiast na koniec roku ich liczba wynosiła 70 osób. Na dzień 31 grudnia 2021 r.
zatrudnionych było 40 pracowników na 38,08 kalkulacyjnych etatów, dodatkowo
zatrudnione były 2 osoby w ramach prac interwencyjnych.
Średni koszt utrzymania mieszkańca DPS u wynosił w 2021 roku 3.762,00 zł/m-c.
w większości opłatę wnosili sami podopieczni (70% ze świadczenia), różnicę
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dopłacały gminy przez OPS. Część mieszkańców odpłatność ponosiło z rent i emerytur,
część osób z zasiłków stałych, niektórym mieszkańcom do pobytu dopłacały rodziny.
W 2021 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. Mieszkańcy DPS mają zabezpieczone całodobowe
wyżywienie, opiekę medyczną – w zeszłym roku pozyskano 12 wózków inwalidzkich,
których zakup w 100 % refundował NFZ, rehabilitację przez 5 dni w tygodniu, pomoc
pracowników socjalnych, oraz opiekę duchową.
W

ramach

terapii

zajęciowej

organizowano

wieczerzę

Wigilijną,

Śniadanie

Wielkanocne, grillowanie, konkursy między mieszkańcami, gry i zabawy taneczne,
Dzień Babci i Dziadka, Dzień Chorego, Dzień Kobiet i Mężczyzn, Mikołajki, zabawa
sylwestrowa i wyjazdy na grzybobranie. Wspólnie z Radą Seniorów i

GOK – iem

pensjonariusze brali udział w porządkowaniu terenu przy kapliczce z Cudownym
Źródełkiem w Bogorii, w wycieczkach; do Nowego Folwarku, Buska-Zdroju, winnicy
Sandomierskiej i Sandomierza oraz w Senioriadzie.
DPS w 2021 roku zakwalifikował się do finału konkursu „ Świętokrzyski Anioł
Dobroci”, mieszkanka domu zajęła II miejsce w kategorii Fotografia konkursu
organizowanego przez Świętokrzyski Oddział PFRON.

8. JADŁODAJNIA W BOGORII
Wydatki bieżące w 2021 roku wynosiły 710.000,00 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 2021 roku wydatkowano
821.199,54 zł, z czego środki zlecone stanowią: 651.600,49 zł, a środki własne:

29

169.599,05 zł. Dożywianiem było objętych 924 uczniów i przedszkolaków oraz osoby
starsze.
Jadłodajnia zatrudnia siedem osób kierownika, 2 kucharki, 2 pomoce
kuchenne, kierowcę i księgową na połowę etatu. Dodatkowo w jadłodajni pracowała
1 osoba w ramach stażu pracy oraz

2 osoby z programu „ Aktywizacji zawodowej

osób powyżej 29 roku życia” i 2 osoby w ramach projektu „ Nasze wsparcie – Wasz
sukces” . W 2021 roku jadłodajnia wydała 53.852 posiłki 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 11,50 zł, natomiast rodzice uczniów ponosili odpłatność w wysokości
4.00 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 do następujących
miejscowości: Rosołówka, Kolonia Bogoria, Wola Kiełczyńska, Kiełczyna, Przyborowice,
Kolonia Gorzków, Ceber, Ujazdek, Łagówka, Niedźwiedź, Malkowice, Wola Malkowska,
Kolonia Wysoki Małe, Wysoki Średnie, Mała Wieś, Miłoszowice, Kolonia Grzybów,
Zagorzyce, Domaradzice, Pęcławice Górne, Wagnerówka, Kolonia Pęcławska, Józefów
Witowicki, Budy, Jurkowice, Pełczyce, Witowice, Podlesie, Moszyny i Rogoźno.
Od 27 marca do 3 maja 2021 r. Jadłodajnia wydawała posiłki na wynos, a do
podopiecznych były rozwożone, od maja można było już spożywać posiłki
w jadłodajni z zachowaniem reżimu sanitarnego.
W 2021 roku ze środków PFRON-u Jadłodajnia otrzymała refundację w wysokości
79.999,46 zł na koszty utworzenia 1 stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej,
którą skierował Powiatowy Urząd Pracy w Staszowie.
W grudniu 2021 roku Jadłodajnia zakupiła profesjonalny sprzęt kuchenny za kwotę
81.523,90 zł i zatrudniła 1 osobę niepełnosprawną na stanowisku młodszego
kucharza.

9. GMINNY OŚRODEK KULTURY W BOGORII
Celem działalności GOK – u w

Bogorii jest tworzenie warunków do aktywnego

uczestnictwa społeczeństwa w kulturze. Podstawowym zadaniem jest edukowanie
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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 2021 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 2021 roku na bieżąco wykonywane były drobne
naprawy. Miedzy innymi wykonano: remont schodów do wejścia głównego, zadaszenie
nad schodami od kotłowni oraz usunięcie usterek kotłów gazowych w Bogorii,
w Przyborowicach zostały naprawione przewody wentylacyjne.
W 2021 roku GOK realizował projekt „Tik w instytucji kultury 2” dzięki programowi
młodzież nabędzie kompetencje medialne. Ośrodek kultury otrzymał dofinansowanie
z Ministerstwa Kultury w ramach projektu „Stacja Biblioteka”
Do kalendarza wydarzeń kulturalnych w 2021 r. należą między innymi: „Ogród moja
pasja”, konkurs małych form teatralnych „Złoty semafor”, gwiazdeczka i jasełka,
„Eko Marzanna”, Konkurs plastyczny „Zwierzaki słodziaki” oraz

konkurs na

ozdobę choinkową.
GOK brał udział w ogólnopolskiej akcji „Przywróć naszą ziemię, zasadź drzewko,
idź na spacer z workiem na śmieci”.
W 2021 r. w domu kultury odbywały się koncerty sekcji wokalnej z okazji Finału WOŚP,
Dnia Kobiet, Dnia Mamy, Dnia Dziecka, Koncert Zaduszkowy i zespołu „ Chrząszcze”szerzymy piękno jesieni skierowany do seniorów z Gminy Bogoria i ich rodzin.
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Organizowano również imprezy plenerowe, były to: Dożynki Gminy Bogoria przy
kościele Matki Bożej Pocieszenia wraz z Mszą Świętą, częścią obrzędową i konkursem
na najpiękniejszy wieniec dożynkowy, „Dożynkowe granie” nad zalewem Buczyna,
gdzie zagrali: MENELAOS,THE POSTMANI i DIAMENT, były też darmowe atrakcje dla
dzieci, „ Ocalić od zapomnienia” w Cebrze.
Ponadto w 2021 roku było kilka wystaw: Wspomnienia zaklęte w fotografii,
Kobiety Mocy, Sztuka z kropli wosku, Senioriada, wystawa malarska
Weroniki Szaniawskiej, Sensoryczna wystawa tkanin – rzemiosło ocalone.
GOK organizował wyjazdy integracyjne i studyjne oraz różne spotkania warsztatowe.
Gminny Ośrodek Kultury wynajmował swoje pomieszczenia.
W GOK zatrudnione są na podstawie umowy o pracę następujące osoby:
dyrektor, główny księgowy, 2 bibliotekarzy, 2 animatorów kultury, instruktor plastyki
i pracownicy gospodarczy na 1½ etatu, a na umowę zlecenie instruktor muzyki,
informatyk, inspektor BHP i ochrony danych osobowych. Była również trójka
praktykantów.
W dziale 921 budżetu Gminy - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w 2021
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.

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 bibliotek

liczy 9072 woluminy. Corocznie w ramach

programu „ Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” biblioteka dokupuje
nowe książki. Księgozbiór w 2021 r. wzbogacił się o nowości książkowe na co zostało
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przeznaczone 2.634,00 zł. W bibliotekach zarejestrowanych było 175 czytelników
w różnych grupach wiekowych.
W 2021 r. Biblioteka realizowała różne wydarzenia biblioteczne, między innymi:
Walentynki w bibliotece, Galeria słów zapomnianych – czytam i wiem,
KAMISCHIBAI – teatr wyobraźni, autorskie spotkanie z Piotrem
Walczakiem, Piknik Biblioteka w plenerze, Akcja narodowe czytanie – „
Moralność Pani Dulskiej, spotkanie autorskie z pisarką Renatą Piotrowską , zajęcia
biblioteczne w Przedszkolu w Kiełczynie „Jesień bajki w koszu niesie”, kreatywne
zajęcia biblioteczne dla dzieci z okazji Międzynarodowego Dnia Postaci z Bajek,
akcja „Pozdrawiamy Pisarzy” dzieci własnoręcznie wykonywały kartki z
pozdrowieniami i w zeszłym roku wysyłały do Pani Agnieszki Zimnowodzkiej.

10. OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE
W 2021 roku w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne zaplanowano na wydatki
kwotę 915.184,62 zł, wydatkowano 481.481,12 zł, co stanowi 52.6%. Środki
zostały przeznaczone na:
•

dotacje dla jednostek OSP - 17.000,00 zł;

•

wypłata ekwiwalentu dla strażaków – 15.156,75 zł;

•

wynagrodzenia i pochodne konserwatorów – 3.547,95 zł;

•

dofinansowanie zakupu samochodu dla PSP w Staszowie – 10.000,00 zł.

Pozostałe środki zostały przeznaczone na: zakup materiałów i wyposażenia, energii,
usług, wody, remonty, badania, ubezpieczenia strażaków, podatki. Zakupy dla
z funduszu sołeckiego wynosiły – 63.816,96 zł,
Wymalowany został dach na budynku OSP w Przyborowicach i Niedźwiedziu za kwotę
– 29.850,00 zł, przygotowano dokumentację projektową pod rozbudowę budynku
OSP w Niedźwiedziu - koszt – 32.000,00 zł, a dotacja na dofinansowanie zakupu
samochodu dla OSP Niedźwiedź wyniosła – 129.200,00 zł.
Rezerwa na zarządzanie kryzysowe nie została wykorzystana.
Na terenie Gminy Bogoria działa 16 jednostek OSP. Jednostki OSP w Bogorii
i Jurkowicach działają w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego,
natomiast jednostki OSP Miłoszowice, Pełczyce i Niedźwiedź zostały włączone do
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Systemu Wspomagania Dowodzenia. W skład jednostek wchodzą Młodzieżowe
Drużyny Pożarnicze, których jest 6. Składają się one z 42 członków, w tym
10 dziewcząt i 32 chłopców. Jednostki skupiają łącznie 356 druhów, w tym 328
mężczyzn 28 kobiet, 1 członek wspierający i 10 honorowych.
Jednostki OSP Bogoria posiada 2 średnie i 1 lekki samochód, OSP Jurkowice,
Niedźwiedź, Szczeglice i Miłoszowice wyposażone są w 2 samochody, natomiast
Domaradzice, Gorzków, Pełczyce, Pęcławice, Wola Kiełczyńska i Zimnowoda posiadają
po 1 samochodzie Na terenie gminy 11 jednostek OSP wyposażonych jest
w 18 samochodów. Pięć jednostek nie posiada samochodów, są to: Ceber, Grzybów,
Przyborowice, Wierzbka i Wysoki Duże.
Przygotowanie strażaków do działań ratowniczo-gaśniczych:
96 strażaków z 10 jednostek OSP posiada przeszkolenie podstawowe uprawniające do
udziału w działaniach ratowniczo- gaśniczych:
- OSP Bogoria – 19
- OSP Jurkowice- 21
- OSP Miłoszowice – 15
- OSP Pełczyce – 12
- OSP Niedźwiedź – 7
- OSP Domaradzice – 4
- OSP Pęcławice – 6
- OSP Gorzków – 3
- OSP Zimnowoda – 5
- OSP Szczeglice - 4
Na terenie gminy Bogoria w 2021 r. miało miejsce 102 zdarzenia, w tym 37
pożary, 65 miejscowych zagrożeń i 1 fałszywy alarm. Do zdarzeń wyjeżdżały jednostki:
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•

OSP Bogoria – 61 wyjazdów,

•

OSP Jurkowice – 35 wyjazdów,

•

OSP Miłoszowice – 3 wyjazdy,

•

OSP Pełczyce – 2 wyjazdy,

•

OSP Zimnowoda - 1 wyjazd.

11. FUNDUSZ SOŁECKI – REALIZACJA ZADAŃ W 2021 ROKU
Wydatki funduszu sołeckiego w 2021 roku zrealizowano w wysokości 822 798,03 zł,
w tym z budżetu gminy została dołożona kwota w wysokości 20 931,69 zł.
Niewydatkowana została kwota w wysokości 26.860,18 zł.
Realizacja zadań z funduszu sołeckiego przedstawia się następująco:
1. PEŁCZYCE - kontynuacja przebudowy drogi gminnej, wyłożenie ażurowymi płytami
rowu i montaż 12 mb barierki ochronnej – koszt 14 710,80 zł, piknik na zakończenie
żniw – koszt 2.589,49 zł , niewykorzystana kwota pieniędzy w wysokość 341,20 zł.
2. BUDY – wykonanie projektu placu zabaw oraz wyposażenie - koszt 20 214,90 zł,
poprawa stanu przystanku poprzez wymalowanie i wyłożenie kostką brukową podłoża
– koszt 299,75 zł, niewykorzystana kwota – 10,22 zł.
3. MOSZYNY –budowa siłowni zewnętrznej i – koszt 14.190,00 zł, remont dwóch
przystanków – koszt 4.950,00 zł, zakup dwóch namiotów – koszt – 4.770,09 zł,
dowieszenie dwóch lamp oświetlenia ulicznego – koszt – 7.000,00 zł, utrzymanie
porządku i czystości – koszt 292,14 zł. Sołectwo wykorzystało całą kwotę funduszu.
4. WAGNERÓWKA –planowano wybudowanie drogi gminnej za kwotę 15.601,11
zł. Fundusz nie został wykorzystany.
5. WITOWICE – remont zbiornika retencyjnego w miejscowości – koszt – 22.140,00
zł sołectwo miało zamiar zakupić znaki informacyjne, niewykorzystana kwota –
542,47 zł.
6. MIŁOSZOWICE – sołectwo oznakowano znakami informacyjnymi – koszt 159,90
zł, na porządek i estetykę przystanku przeznaczono kwotę – 500,00 zł, utwardzono
materiałem kamiennym drogi w sołectwie za kwotę 3.300,00 zł, przebudowana
została droga gminna – koszt 9.962, 00 zł, a na remont pomieszczeń w budynku
strażnicy została przeznaczona kwota – 8.031,82 zł. Pozostało niewykorzystanych
środków – 64,87 zł.
7. GRZYBÓW –wybudowano chodnik od świetlicy wiejskiej w kierunku boiska– koszt
24 226,08 zł, na utrzymanie terenów zielonych przeznaczono kwotę 986,52 zł,
niewykorzystana kwota – 14,73 zł.
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8. UJAZDEK – wykonano remont zbiornika wodnego – koszt 15.375,00 zł.
Niewykorzystana kwota to -115,47 zł.
9. WYSOKI DUŻE – ogrodzono, doposażono i zagospodarowano plac zabaw, - koszt
20 219,00 zł, niewykorzystana kwota – 29,25 zł.
10. DOMARADZICE – została wybudowana altana – koszt 11.390,00 zł, zostało
zagospodarowane boisko i zakupione piłkochwyty – koszt 5.695,77 zł,

na

doposażenie świetlicy wydatkowano kwotę – 3.587,10 zł oraz zorganizowano Piknik
Majowy za kwotę 1.298,73 zł. Niewykorzystane środki w wysokości – 323,40 zł.
11. ZAGORZYCE –odtworzono rów przy drodze gminnej nr 0349W - koszt
19.109,90 zł, przebudowana została droga gminna za kwotę 1.500,00 zł,
niewykorzystana kwota – 80,94 zł.
12. PODLESIE – doposażono plac zabaw– koszt 18 308,94 zł, zagospodarowanie
terenów zielonych kosztowało 500,00 zł, uzupełniono znaki informacyjne za kwotę
200,00 zł, niewykorzystana kwota 22,21 zł.
13. KOLONIA BOGORIA – przebudowa drogi – koszt 24 242,00 zł,
niewykorzystana kwota – 100,16 zł.
14. WOLA MALKOWSKA –remont pomieszczeń po byłej szkole i zakup mebli – koszt
21 849,99 zł, niewykorzystana kwota – 2,63 zł.
15. PRZYBOROWICE – wyremontowano strażnicę OSP – koszt 23 850,00 zł,
niewykorzystana kwota – 49,58 zł.
16. ŁAGÓWKA – budowa oświetlenia ulicznego – koszt 13 554,16 zł.
17. NIEDŹWIEDŹ - zakupiono umundurowanie bojowe, specjalistyczne dla OSP –
koszt 3 028,00 zł, zakupiona została siłownia zewnętrzna za kwotę – 16.290,00 zł,
zostały zakupione krzesełka konferencyjne za kwotę 1.096,22 zł.
18. WOLA KIEŁCZYŃSKA –opracowano dokumentację na poszerzenie drogi
312041T i oświetlenie drogowa oraz wykarczowano skarpę – koszt 11 572,59 zł,
zakupiony został ubiór galowy, męski oraz 10 podkoszulków strażackich, namiot
i 2 halogeny – koszt 4.650,00 zł, za kwotę 1.499,82zł zorganizowano dożynki
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parafialne, natomiast za kwotę 700,00 zł wymienione zostało ogrodzenie placu zabaw
przy przedszkolu w Kiełczynie, niewykorzystana kwota 0,18 zł.
19. KIEŁCZYNA –wyposażono świetlicę wiejska,– koszt 9.437,23 zł, zorganizowano
dożynki parafialne- koszt -1.992,03 zł, 449,57 zł wydatkowano na zakup znaków
informacyjnych, dla jednostki OSP zakupiono 2 stroje bojowe i 2 męski oraz 3 kobiece
mundury galowe – koszt – 10.271,00 zł, wyremontowano podłogę w świetlicy za
kwotę 7.410,00 zł, na ogrodzenie placu przy przedszkolu wydatkowano 2.500,00
zł, a na utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej wydatkowano 3.297,43 zł,
niewykorzystana kwota – 160,17 zł.
20. SZCZEGLICE –poszerzenie drogi – koszt 21 202,00 zł, za 548,58 zł zostały
zakupione znaki informacyjne, niewykorzystane środki - 2 646,87 zł.
21. BOGORIA – dokończono przebudowę drogi wewnętrznej nr 0006W– koszt
33.010,75 zł, za kwotę 1.584,24 zł został zamontowany próg zwalniający na ulicy
Kolejowej, zakupiono przenośny zestaw akumulatorowy i mikrofony za kwotę
5.496,00 zł, został wybudowany plac zabaw i zewnętrzna siłownia – koszt 25.000,00 zł ponadto zostały zakupione 4 kosze na śmieci za 2.122,09 zł,
niewykorzystana kwota – 1.120,77 zł. Z budżetu gmina dołożona została kwota –
13.010,75 zł.
22. MAŁA WIEŚ – przebudowano drogę gminną – koszt 16 541,61 zł.
23. CEBER –zamontowano próg zwalniający – koszt 2.902,62 zł, na remont wiaty,
naprawę instalacji elektrycznej i zakup bramy garażowej wydatkowano – 8.999,50 zł,
za remont kładki na stawy zapłacono – 1.498,63 zł, zakupiono szafki i wyposażenie
świetlicy za kwotę – 1.999,97 zł, na doświetlenie boiska przeznaczono – 1.613,19
na kultywowanie pamięci przeznaczono kwotę 948,14 zł, na utwardzenie dróg
gminnych zostało wydatkowane – 2.286,20 zł.
24. WYSOKI MAŁE – rewitalizacja infrastruktury wokół zbiornika wodnego– koszt
15 990,00 zł, niewykorzystane środki – 164,35 zł.
25. JURKOWICE – dokończono budowę chodnika z kostki betonowej za 26.629,50
zł, zakupiono wyposażenie dla OSP – koszt 17.877,77 zł, na zakup znaków
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informacyjnych wydatkowano kwotę 2.811,17 zł, niewykorzystana została kwota 194,83 zł. Z budżetu gminy dofinansowano kwotę – 6.629,50 zł.
26. GORZKÓW – zakupiono wyposażenie do świetlicy za kwotę 5.873,58 zł,
zakupiono namiot, umundurowanie dla OSP – koszt 15.999,99 zł oraz tabliczki
informacyjne za kwotę 863,46 zł, niewykorzystana kwota – 443,35 zł.
27. KOLONIA PĘCŁAWICE – przebudowano istniejący przystanek autobusowy –
koszt 12 670,35 zł, za 3309,20 zł zakupione zostały dwie tablice informacyjne,
natomiast za 3.321,00 zł wymieniono uszkodzone przepusty w ciągu drogi
wewnętrznej, niewykorzystane środki – 190,80 zł. Dofinansowanie z budżetu gminy
wyniosło – 591,35 zł.
28. ROSOŁÓWKA – przebudowa drogi

gminnej – przygotowanie dokumentacji

niezbędnej do poszerzenia drogi, budowy chodnika lub pasa dla pieszych wraz
z montażem oświetlenia drogowego – koszt 11.000,00 zł, za kwotę 8.500,16 zł
został przebudowany przystanek, niewykorzystana kwota to 139,54 zł.
29. KOLONIA WYSOKI MAŁE –doposażenie placu zabaw – koszt 16 290,00 zł,
niewykorzystane środki – 638,87 zł.
30. JÓZEFÓW WITOWICKI –uregulowanie stanu prawnego drogi 0304W – koszt
19 233,33,00 zł. Dofinansowanie z budżetu gminy wyniosło – 700,09 zł.
31. WIERZBKA – remont ogrodzenia oraz malowanie budynku świetlicy – koszt
11. 890,00 zł, zakupiono kosiarkę spalinową i paliwo za kwotę 1693,00 zł, remont
dróg gruntowych materiałem kamiennym to koszt 4.542,40 zł, na doposażenie
budynku

świetlicy

wiejskiej

i

terenu

wokół

przeznaczono

3.876,99

zł,

niewykorzystane środki – 458,79 zł.
32. PĘCŁAWICE GÓRNE –oznakowanie znakami informacyjnymi – koszt 1196,18
zł, oczyszczenie terenu wokół zbiornika wodnego kosztowało 18.696,00 zł,
niewykorzystane środki – 190,11 zł.
33. KOLONIA PĘCŁAWSKA – przebudowano drogę wewnętrzną,– koszt 18 775,82
zł, za 200,00 zł oznakowano miejscowość znakami informacyjnymi
34. MALKOWICE – sporządzono dokumentację i wykonano przyłącza do świetlicy –
koszt 14 590,00 zł wyposażenie świetlicy w krzesła i stoły kosztowało 2.394,19 zł.
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35. WOLICA – wyremontowano drogi gminne materiałem kamiennym – koszt
12 354,10 zł, niewykorzystane środki to 1.200,06 zł.
36. WYSOKI ŚREDNIE – wybudowano ogrodzenie wokół świetlicy – koszt
10.943,31 zł, montaż lustra i znaków informacyjnych kosztował 1.041,20 zł, na
zorganizowanie Dnia rodziny wydatkowano 3.050,00 zł, niewykorzystana kwota to
1.617,74 zł.
37. ZIMNOWODA – zakupiono i podwieszono trzy lampy oświetlenia ulicznego –
koszt 10.673,65 zł, remont garażu i pomieszczeń sanitarnych remizy OSP kosztował
6.920,78 zł, zabezpieczono teren pod budowę boiska i placu zabaw za kwotę
4.871,46 zł, zakup lakieru i folii odblaskowej do samochodu pożarniczego kosztował
600,00 zł, za 1.600,00 zł zostały zakupione ubrania dla strażaków, niewykorzystane
środki – 395,47 zł.

12. 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 2021 roku wynosiła:
22.000,00 zł. Zgłoszono 8 ofert w ramach konkursu. Zrealizowano następujące
projekty:
1. Koło Gospodyń Wiejskich „Czerwona Malina” z Kiełczyny: Jestem silna - jestem
sobą – kwota dotacji 3.000,00 zł;
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2. Stowarzyszenie „Szczeglice – Tradycja, Kultura, Rozwój” – Bez przeszłości nie
ma przyszłości – kwota dotacji 2.000,00 zł;
3. OSP w Cebrze – Zawody wędkarskie „O złotą łuskę z Cebra”- kwota dotacji
1.300,00 zł
4. Fundacja Aktywizacja i Rozwój z Osieka – Działaj Lokalnie – kwota dotacji
5.000,00 zł;
5. Stowarzyszenie Zwykłe „ ZORZA JUNIOR” z Pęcławic Górnych – Piknik sportowy
„Trzymaj Formę” – kwota dotacji 5.000,00 zł;
6. Caritas Diecezji Sandomierskiej na pozyskiwanie i dystrybucję artykułów
żywnościowych – kwota dotacji 2.000,00 zł;
7. Stowarzyszenie „ Buczyna” z Bogorii – „U źródeł kultury” – kwota dotacji
2.800,00 zł;
8. Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne „NDM” z Nowego Dworu Mazowieckiego
Nasze zabytki inaczej - kwota dotacji 900,00 zł;
W ramach realizacji konkursu zostały zawarte umowy ze wszystkimi oferentami,
którzy po zrealizowaniu projektów rozliczyli się z dotacji w wyznaczonym terminie.
W 2021 dzięki środkom z dotacji organizacje pozarządowe realizują zadania
gminy w środowisku lokalnym najlepiej diagnozując potrzeby mieszkańców.
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 i więzi
w społecznościach lokalnych.

13. 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.
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W 2021 roku Komisja odbyła 12 posiedzeń w pełnym składzie i 2 posiedzenia
w składzie niepełnym, przeprowadzono 14 rozmów z osobami uzależnionymi
i członkami ich rodzin.
Członkowie Komisji brali udział w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego. Komisja
opiniuje wnioski przedsiębiorców o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych. Zaopiniowano 2 wnioski pod względem zgodności lokalizacji punktu
sprzedaży oraz limitów zezwoleń zgodnie z uchwałą Rady Gminy. Komisja nie
przeprowadziła żadnej kontroli w punktach sprzedaży napojów alkoholowych.
Komisja rozpatrzyła 24 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 2021 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. W 2021 r. do Zespołu
wpłynęło 39 wniosków wszczynających procedurę „Niebieskiej Karty” w tym
34 wnioski wpłynęły z Policji, a 5 z OPS. W celu przeciwdziałania istniejącym,
patologicznym zjawiskom zostało powołanych 29 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: 31 osób
podejrzanych o stosowanie przemocy w rodzinie (w tym 25 mężczyzn i 6 kobiet) oraz
37 osób zagrożonych występowaniem przemocy w rodzinie (w tym 20 kobiet,
10 mężczyzn i 7 dzieci).
W 2021 roku odbyło się tylko 1 stacjonarne posiedzenie Zespołu, a współpraca
w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej odbywała się generalnie w formach
zdalnych, realizację zadań wynikających z procedury „Niebieskiej Karty” zlecano
członkom grup roboczych.
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14. OCHRONA ZDROWIA
Ochrona zdrowia
W 2021 roku zaplanowano wydatki na kwotę 251.138,55 zł. Wydatkowano kwotę
148.863,59 zł, co stanowi 59,3%.
Na gminny program przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii wydatkowano –
102.126,12 zł.
Wydatki poniesione na Covid-19:
–

zakup

rękawic,

masek,

lampy

bakteriobójczej

dla

Przychodni

Rodzinnej

w Jurkowicach –4.242,14 zł;
– zakup myjki, odkurzacza i materiałów promocyjnych –2. 978,97 zł;
- spot reklamowy – 2.000,00 zł;
- koszty dowozu na szczepienia – 3.758,90 zł.
Gmina przekazała dotację dla Powiatu Staszowskiego na modernizację oddziału
pediatrycznego szpitala – w wysokości 20.000,00 zł.
Ponadto w zeszłym roku została przekazana kwota – 18.000,00 zł na zakup głowic
dla Centrum Medycznego Auxilium w Bogorii.
Gmina otrzymała nagrodę w wysokości 1.000.000,00 zł za najwięcej zaszczepieni
w powiecie staszowskim.
Ochronę

zdrowia mieszkańców Gminy zabezpiecza Centrum Medyczne Auxilium

w Bogorii oraz Przychodnia Rodzinna w Jurkowicach.

15. Działalność gospodarcza
Ilość aktywnych przedsiębiorców zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej na dzień 31.12.2020 r. - 249.
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 - 41 wniosków
2) zmiana wpisu w CEIDG – 80 wniosków
3) zmiana z zawieszeniem – 26 wniosków
4) zmiana ze wznowieniem – 9 wniosków
5) zakończenie działalności - 22 wnioski
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16. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
W dziale 921 zaplanowano wydatki w kwocie 2.657.941,60 zł, a wydatkowano
kwotę 1.774.789,00 zł, co stanowi 66,8%.
Środki finansowe przeznaczono na:
- dotacje dla stowarzyszeń – 14.999,97 zł;
- dotacja dla GOK – 498.000,00 zł,
- dotacja dla bibliotek – 156.000,00 zł;
- wydatki na funkcjonowanie świetlic – 5.171,14 zł.
W ramach funduszu sołeckiego na zakupy i remonty świetlic wiejskich
wydatkowano kwotę 245.023,33 zł.
Na wydatki inwestycyjne została przeznaczona kwota – 840.594,56 zł.
Corocznie Gmina planuje w swoim budżecie środki na prowadzenie prac
konserwatorskich i restauratorskich w obiektach sakralnych, pomnikach, nagrobkach
wpisanych do rejestru zabytków. W 2021 roku na ten cel przeznaczona została
kwota15.000,00 zł która została w całości przeznaczona na konserwację przydrożnej
kapliczki z II-ej połowy XVIII w z drewniana figurką Chrystusa Frasobliwego
zlokalizowaną przed kościołem parafialnym pod wezwaniem: Świętej Trójcy w Bogorii.
Każdego roku pozyskiwane są przez Gminę środki finansowe z Urzędu
Wojewódzkiego na remont

i sprawowanie opieki nad cmentarzami i mogiłami

wojennymi. W 2021 r Gmina otrzymała środki w wysokości 2.000,00 zł na realizację
prac konserwatorskich przy grobie Józefa Witkowskiego położonym na cmentarzu
w Kiełczynie, zakres prac obejmował czyszczenie i impregnację pomnika, odnowienie
napisu oraz ozdobnych elementów pomnika i utwardzenie terenu wokół pomnika.
Corocznie gmina zakupuje wiązanki kwiatowe i znicze, które są przekazywane szkołom
z terenu naszej gminy celem upamiętnienia miejsc pamięci i miejsc historycznych.

17. KULTURA FIZYCZNA I SPORT
W

dziale

926

zaplanowano

dochody

w

wysokości

50.000,00 zł,

z zrealizowano w wysokości 115.637,18 zł, co stanowi 231,3%.
Jest to darowizna od Kopalni dolomitu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu
działki i budowę placu zabaw w miejscowości Budy.
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Z kwoty wydatków w tym dziale między innymi 5.000,00 zł przeznaczono na
dotację dla stowarzyszeń i kwotę 18.456,85 zł na realizację zadań z zakresu kultury
fizycznej i sportu w szkołach.

18. TRANSPORT I DROGOWNICTWO
W dziale 600 - Transport i łączność zaplanowano wydatki w kwocie
2.826.551,27 zł, wykonano w kwocie 1.841.920,61 zł, co stanowi 65,2%.
Wydatki zostały przeznaczone, m.in. na:
•

pomoc finansową na remonty i budowę dróg powiatowych –24.226,08 zł;

•

zakup materiałów związanych z utrzymaniem dróg gminnych – 138.207,31 zł;

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;

•

5 kierowców;

•

6 robotników gospodarczych.

Posiadamy następujący tabor:
•

2 autobusy – wydzierżawione PKS-owi;

•

1 bus z 19 miejscami siedzącymi

•

1 samochód ciężarowy;

•

3 ciągniki z przyczepami;

•

1 równiarka;

•

4 samochody osobowe.

Drogi
Gmina Bogoria posiada:
•

Drogi gminne – 59 odcinków, długość około 98 km;

•

Drogi wewnętrzne – 379 odcinków, długość około 202 km.

Posiadamy około 89,1 km dróg o nawierzchni bitumicznej. W celu zapewnienia
wszystkim mieszkańcom posiadającym nieruchomości przy drogach gminnych należy
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wykonać 35 odcinków dróg o łącznej długości około 13,52 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.
W 2021 roku przeprowadzono prace na 6 odcinkach dróg gminy. Łączne nakłady
inwestycyjne wyniosły 1.069.700

zł w tym otrzymane dotację 769,68 tyś zł.

Wskaźnik dofinansowania wyniósł około 71,95 %.
Źródła finansowania:
Urząd Wojewódzki – Fundusz Dróg Samorządowych –289.803.00 zł,
Urząd Marszałkowski – zadania określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych –
30.377,00 zł,
Urząd Wojewódzki – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – 449.500,00 zł.
W ramach inwestycji wykonano następujące prace:
Remont, przebudowa, budowa istniejących nawierzchni – 1,09 km, przebudowa dróg
o nawierzchni tłuczniowej na bitumiczną – 5,02 km.
Dotacje udzielone dla Powiatu Staszowskiego
W 2021 roku udzielono następujących dotacji dla Powiatu Staszowskiego na realizację
zadań związanych z przebudowami/remontami dróg powiatowych:
1. Budowa chodnika od świetlicy wiejskiej w kierunku boiska w miejscowości Grzybów
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 0713 T Haliszka – Grzybów – 24.227,33 zł (fundusz
sołecki )
Utrzymanie dróg:
Większość prac związanych z bieżącym utrzymaniem dróg wykonywana jest we
własnym zakresie.
Gmina posiada następujący sprzęt do utrzymania dróg:
•

Samochód ciężarowy Kamaz

•

Ciągnik Deutz Agrofarm

•

Ciągnik Deutz Agrokid

•

Ciągnik Ursus C360-3P

•

Równiarka drogowa

•

Volkswagen Transporter

•

Przyczepka samochodowa
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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 275 ton piasku i 54 tony soli drogowej. W magazynie
pozostało około 70 ton mieszanki piaskowo-solnej.
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 2021 roku wywieziono na
drogi około 3600 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 01.01.2021 r do 31.12.2021 od
mieszkańców realizowany jest za pomocą:
- ciągnika rolniczego z beczka asenizacyjną POMOT o pojemności 6700l .
- Ilość zamówionych usług – 61,
- Kwota –7.649,00 zł.
MAN TGS 26.360 o pojemności beczki 18000 l.
- Ilość zamówionych usług –350,
- Kwota –37 361,14 zł.
Utrzymanie terenów zielonych tj. rynek, urząd, zalew Buczyna, tereny sportowe
Kolejowa. Sprzęt do utrzymania: traktorek samojezdny, 2 kosiarki, 3 kosy spalinowe.
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- Ilość zleceń – 85,
- Ilość pobranego paliwa – 504 litry paliwa.
- Czas pracy urządzeń – 514 godzin
- Kwota – 3 101,36 zł.

19. WODOCIĄGI
W 2021roku w dziale 400 Gmina planowała dochody ze sprzedaży wody
w wysokości 901.042,00 zł, wpłynęła z tego tytułu kwota 1.013.919,62 zł, co
stanowi 112,5%, w tym m.in.:
•

wpływy z opłaty abonamentowej - 155.359,12 zł;

•

wpływy ze sprzedaży wody - 756.215,88 zł.

Zaległości z tytułu opłaty abonamentowej i sprzedaży wody wynosiły 37.707,16 zł
oraz 5.407,49 zł nadpłat.
Wydatki w tym dziale były planowane w wysokości 884.313,34 zł, a wykonane
zostały w wysokości 761.297,06 zł, co stanowi 86,1%, w tym m.in.:
•

wynagrodzenia i pochodne – 268.769,93 zł;

•

materiały, części hydrauliczne i wyposażenie -86.934,68 zł;

•

zakup paliwa - 20.900,18 zł;

•

zakup wodomierzy - 38,353,80 zł;

•

zakup części – 24.179,08 zł.

Na modernizację instalacji wodociągowej w obiekcie uzdatniania wody Zimnowoda
wydatkowano – 179.535,38 zł, na ten cel otrzymaliśmy dofinansowanie ze Starostwa
Powiatowego w wysokości – 100.000,00 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 ujęcia
wody w Zimnowodzie w 2021 roku wydobyto 312 tys. m3 wody pitnej.
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20. KANALIZACJA
W 2021 roku w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska zaplanowano kwotę dochodów w wysokości 3.247.807,80 zł,
wykonano dochody w wysokości 809.352,65 zł, co stanowi 24,9 %, z tego m.in.
są to środki:
•

za odbiór ścieków komunalnych i odsetki od nieterminowych wpłat –
659.336,49 zł;

Zaległości za odbiór ścieków i wywóz nieczystości wynoszą 27.483,06 zł, a nadpłata
wynosi 723,70 zł.
Gmina w 2021 roku dopłaciła do opłat za odbiór ścieków 138.566,01 zł.
W tym dziale na wydatki zaplanowano kwotę 7.239.011,66 zł, a wykonano wydatki
w kwocie 1.662.720,33 zł, co stanowi 23%. Wydatki przeznaczono m.in. na:
•

wynagrodzeni i pochodne – 394.220,13 zł;

•

zakup części, materiałów, paliwa związanych z odbiorem ścieków

–

40.273,70zł;
•

zakup energii dla oczyszczalni i pompowni ścieków – 263.694,88 zł;

•

remonty urządzeń – 8.883,09 zł;

•

zakupy usług związanych z odbiorem ścieków – 202.753,52 zł;

Na koniec 2021 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 2021 roku przyjęto i oczyszczono łącznie 179.000
m3 ścieków komunalnych.

21. 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
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w Jańczycach i obsługuje 15 gmin województwa świętokrzyskiego. Gmina na
utrzymanie Związku płaci składkę w wysokości 15.000,00 zł rocznie.
W całym 2021 roku od mieszkańców wpłynęło 130 zgłoszeń na wycinkę drzew,
wydano 2 decyzje dla instytucji. Gmina wydała 4 decyzje środowiskowe.
Rada Gminy Bogoria corocznie przyjmuje program opieki na zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bogoria.
Na opiekę weterynaryjną, zakup karmy dla psów i umieszczenie w schronisku wydano
30.306,02 zł.

22. 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

Gminny Żłobek w Bogorii wraz z pierwszym wyposażeniem oraz
ogrodzeniem i utwardzeniem terenu kostką brukową betonowa

1363633,70

Razem

Samorządowe Centrum Oświaty

17266421,09

100000,00

Strażnice:
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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

240665,25

Strażnica OSP Pełczyce

272811,65

Strażnica OSP Przyborowice

122850,00
Razem

1577216,84

Świetlica Wiejska w miejscowości Wysoki Średnie

810943,31

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

2791630,53

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

Budynek Jadłodajni i Ośrodka Pomocy Społecznej Rynek 7
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2895380,94

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
Budynek administracyjny po byłej stacji PKP w Bogorii wraz z
obiektami budowlanymi ul. Kolejowa

60000,00
5225000,00

Budynek mieszkalny Agronomówki w Szczeglicach

35000,00

Budynek w Kiełczynie (dworek)

7000,00

Budynek gospodarczy Kiełczyna

6700,00

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 mieszkalny - ul. Leśna 7, 28-210 Bogoria

20000,00

Budynek handlowo-usługowy w Bogorii, ul. Staszowska 4

117395,00
Razem

8895816,62

Wiata na sprzęt ul. Osiedlowa 5

5615,20

Wiaty ogólnoużytkowe ul. Osiedlowa 5

19435,90

Wiata, garaż i ogrodzenie przy boisku w Cebrze

31949,50

Wiata w miejscowości Ceber

5000,00
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Razem

Altana drewniana w miejscowości Domaradzice

62000,60

11390,00

Plac zabaw przy Zespole Placówek Oświatowych w Bogorii

87431,31

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

28808,94

Plac zabaw w miejscowości Wysoki Duże wraz z ogrodzeniem

39719,00

Razem

871258,09

Plac targowy w miejscowości Bogoria

87442,00

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

Siłownia zewnętrzna w miejscowości Bogoria

25000,00

Siłownia zewnętrzna w miejscowości Niedźwiedź

16290,00

Siłownia zewnętrzna w miejscowości Podlesie

16290,00

Siłownia zewnętrzna w miejscowości Moszyny

14190,00

Siłownia zewnętrzna w miejscowości Budy

44691,90
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Razem

Ujęcie wody w Zimnowodzie wraz z obiektami i sprzętem

460636,91

1166427,40

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

4215583,00
Razem

Monitoring wizyjny w miejscowości Bogoria

Oczyszczalnia ścieków w Bogorii wraz z towarzyszącymi
obiektami i sprzętem

5010184,86

46600,00

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

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
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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
58097583,49

SUMA:

23. PLANOWANIE PRZESTRZENNE
Teren całej Gminy Bogoria objęty jest miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego, a wiec około 123,41 km².
V zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bogoria
została uchwalona na Sesji Rady Gminy w dniu 22.02.2022 r niżej wymienionymi
uchwałami:
o Uchwała nr XLII/366/2022 Rady Gminy Bogoria w sprawie V zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bogoria – Etap I,
o Uchwała nr XLII/367/2022 Rady Gminy Bogoria w sprawie V zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bogoria – Etap II.
W dniu 11 marca 2022 roku wyżej wymienione uchwały wraz z dokumentacją prac
planistycznych zostały przekazane do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w celu
sprawdzenia ich zgodności z prawem.

24. 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
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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) o powierzchni użytkowej 148,05 m2
Na dzień 31 grudnia 2021 roku Gmina Bogoria dysponuje nieruchomościami
stanowiącymi jej własność oraz znajdujące się w posiadaniu samoistnym o powierzchni
ogólnej: 241,9584 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;

•

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.

•

Przewiduje się kontynuacje dotychczasowych umów dzierżawy, najmu, użyczenia oraz
zawieranie nowych umów w razie potrzeby, natomiast wypłata wynagrodzeń za grunty
zajęte pod drogi gminne odbywać się będzie w zależności od potrzeb.

25. 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
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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

co

najmniej

20

osób;
2)

w

gminie

powyżej

20

000

mieszkańców

–

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
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 zaufania. Uchwałę o udzieleniu wójtowi
wotum zaufania rada gminy podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego
składu rady gminy. Niepodjęcie uchwały o udzieleniu wójtowi wotum zaufania jest
równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu wójtowi wotum zaufania.
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10. W przypadku nieudzielenia wójtowi wotum zaufania w dwóch kolejnych latach rada
gminy może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania
wójta.
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