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WSTĘP
Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
Burmistrz Ćmielowa przedstawia niniejszy raport o stanie Gminy Ćmielów w roku 2020. Raport
stanowi podsumowanie działalności samorządu gminnego w roku poprzednim i obejmuje przede
wszystkim realizację polityk, programów, strategii i uchwał Rady Miejskiej w roku 2020. W
Gminie Ćmielów Raport powstał w oparciu o informacje, jakie przygotowane zostały przez
kierowników i pracowników poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta
w Ćmielowie oraz jednostek organizacyjnych.
Informacje zawarte w niniejszym raporcie posłużą przede wszystkim mieszkańcom
Gminy Ćmielów do zwiększenia wiedzy na temat funkcjonowania samorządu gminnego.

RADA MIEJSKA W ĆMIELOWIE
To organ stanowiący i kontrolny gminy. W drodze jej uchwał przyjmowane są m.in. statut
gminy, statuty jednostek pomocniczych gminy, budżet, wysokość podatków i plany
zagospodarowania przestrzennego.
Radni wybierani są w wyborach powszechnych, ich kadencja (w związku z nowelizacją Kodeksu
Wyborczego) trwa 5 lat. W Gminie Ćmielów w Radzie zasiada 15 Radnych.

Rada Miejska z chwilą ukonstytuowania się dokonała wyboru Przewodniczącej
Rady oraz dwóch Wiceprzewodniczących. W takim składzie Rada Miejska działała do 27
listopada 2020 roku. Na sesji Rady Miejskiej w dniu 27 listopada 2020r. Rada odwołała z
funkcji Wiceprzewodniczących Rady radnego Jacka Bryłę i radnego Piotra Małka,
natomiast na Wiceprzewodniczącą Rady Rada wybrała radną Katarzynę Nikodem.
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Skład Rady Miejskiej w Ćmielowie – Kadencja 2018 -2023 od 27.11.2020

W 2020 roku odbyło się 13 sesji Rady Miejskiej w Ćmielowie, z czego 8 było sesjami zwołanymi w
trybie nadzwyczajnym.
Podczas 13 sesji podjęto 89 uchwał, które dotyczyły:


uchwalenia budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2029, dokonania zmian
w budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej, udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Ostrowieckiemu, zabezpieczenia środków na realizacje zadań,

udzielenia Burmistrzowi

Ćmielowa wotum zaufania, przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu i udzielenie
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absolutorium Burmistrzowi Ćmielowa oraz innych spraw związanych z gospodarką
finansową, podatkami i gospodarką odpadami komunalnymi – 40 uchwał,


spraw organizacyjnych – nadania Statutu Samorządowemu Zakładowi Wodociągów i
Gospodarki Komunalnej w Ćmielowie, rozpatrzenia skarg na działalność Burmistrza
Ćmielowa oraz Kierowników jednostek organizacyjnych Gminy, rozpatrzenia petycji,
odwołania Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej i wyboru Wiceprzewodniczącego Rady
Miejskiej, ustalenia ramowych planów pracy Stałych Komisji Rady Miejskiej– 20 uchwał,



przyjęcia, zmiany i zatwierdzenia planów, programów oraz regulaminów: Rocznego
Programu Współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego i jego zmiany, Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii,
zmiany

Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, Gminnego programu

opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, Regulaminu
korzystania z Ćmielowskiej Tężni Solankowej, zawarcia porozumienia międzygminnego
dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Ostrowiec Św.,
akceptacji Raportu z monitoringu dokumentu pn. „Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy
Ćmielów na lata 2016-2019”, zmiany Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ćmielów9 uchwał,


wyrażenia zgody Burmistrzowi Ćmielowa na sprzedaż oraz nabycie nieruchomości, zawarcie
kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości,

zmiany o przystąpieniu do sporządzenia

Miejscowego Planu Zagospodarowania Miasta Ćmielowa, pozbawienie kategorii drogi
gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania, określenia przystanków komunikacyjnych,
których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ćmielów, warunków i zasad korzystania
z nich oraz opłat za ich korzystanie – 7 uchwał


spraw dotyczących: oświaty – wyodrębnienia środków na wspieranie doskonalenia
zawodowego nauczycieli, określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Ćmielów na
rok szkolny 2020/2021, likwidacji jednostki budżetowej Gminy Ćmielów „ Centrum Obsługi
Oświaty w Ćmielowie” – 6 uchwał



pomocy społecznej – uchwalenia i zmiany Programu osłonowego w zakresie zmniejszenia
wydatków na leki poniesionych przez mieszkańców,

uchwalenia Regulaminu Zespołu

Interdyscyplinarnego, utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą Klub „Senior+” w Ćmielowie,
utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwa Dzienny Dom „Senior+” w Ćmielowie, nadania
Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Ćmielowie - 7 uchwał

4

Wszystkie podjęte przez Radę Miejską w Ćmielowie uchwały zostały zrealizowane.

URZĄD MIASTA I GMINY W ĆMIELOWIE
Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie jest jednostką organizacyjną gminy, której
przedmiotem działalności jest świadczenie pomocy Burmistrzowi w zakresie realizacji uchwał
Rady Miejskiej i zadań gminy określonych przepisami prawa państwowego.
W skład urzędu wchodzą referaty i równorzędne komórki organizacyjne oraz samodzielne
komórki organizacyjne, a strukturę organizacyjną i zasady funkcjonowania urzędu określa
regulamin nadany przez Burmistrza Ćmielowa w drodze zarządzenia.

Budynek Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie, ul. Ostrowiecka 40

W 2020 roku Burmistrz Ćmielowa wydała 158 zarządzeń.
Treść zarządzeń dotyczyła m.in.:


powołania komisji przetargowych do przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu, komisji mających dokonać wyboru
wykonawców wielu zadań inwestycyjnych, jak również ich odbioru oraz

komisji

inwentaryzacyjnych, komisji do przeprowadzenia konkursów, kontroli porządku i czystości,
szacowania skutków klęsk żywiołowych – 42 zarządzenia.
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zmian w budżecie, projektu budżetu, planów finansowych, wprowadzenia zasad polityki
rachunkowości i innych dotyczących finansów – 39 zarządzeń,



spraw oświatowych – 3 zarządzeń,



opieki społecznej – 13 zarządzeń,



spraw organizacyjnych – 43 zarządzeń,



przeprowadzenia konsultacji społecznych - 3 zarządzenia,



spraw obronnych – 2 zarządzenia,



pozostałych – 13 zarządzeń.

Zarządzenie dotyczące projektu budżetu Miasta i Gminy na 2020 rok zostało przekazane pod
obrady Rady. Przedłożony projekt został uchwalony przez Radę na Sesji w dniu 29 stycznia 2020
roku – uchwałą Nr XXIII/136/2020.

POŁOŻENIE GMINY
Gmina Ćmielów położona jest w obrębie Województwa Świętokrzyskiego, w powiecie
Ostrowieckim, w jego wschodniej części.
W latach 1975 – 1998 miasto i gmina Ćmielów stanowiło część województwa tarnobrzeskiego,
a wcześniej województwa kieleckiego. należy do gmin miejsko – wiejskich.

Lokalizacja Gminy Ćmielów na tle województwa świętokrzyskiego
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W skład administracyjny gminy wchodzi miasto Ćmielów oraz 24 wsie: Boria, Borownia,
Buszkowice, Brzóstowa, Czarna Glina, Drzenkowice, Glinka, Grójec, Jastków, Krzczonowice,
Łysowody, Piaski Brzóstowskie, Podgrodzie, Przeuszyn, Podgórze, Ruda Kościelna, Stoki Duże,
Stoki Małe, Stoki Stare, Trębanów, Wola Grójecka, Wiktoryn, Wólka Wojnowska, Wojnowice i 2
przysiółki Smyków i Krasków.
Powierzchnia gminy liczy 117km2 i zamieszkuje ją ponad 7 tysięcy mieszkańców.
Gmina zajmuje powierzchnię 11 790 ha, w tym 1 334 ha - to powierzchnia miasta
Ćmielowa. Struktura użytkowania gruntów w gminie przedstawia się następująco z powierzchni
11 790 ha:


użytki rolne 7 608 ha stanowią ( 62,62 % ogółu powierzchni gminy ), w tym:



grunty orne 6 077 ha - ( 50,59% ogółu powierzchni gminy ),



sady 125 ha



trwałe użytki zielone zajmują 1 406 ha



lasy 3 676 ha - (31,18 %) (w tym lasy państwowe – 2 881,9 ha, lasy prywatne 794,10 ha),



pozostałe tereny to 486 ha obejmujące budownictwo mieszkaniowe, usługi, handel
i tereny zielone.

Jednostki pomocnicze na terenie wiejskim gminy to następujące sołectwa: Boria, Borownia,
Buszkowice, Brzóstowa, Czarna Glina, Drzenkowice, Glinka, Grójec, Jastków, Krzczonowice,
Łysowody, Piaski Brzóstowskie, Podgrodzie-Smyków, Podgórze, Przeuszyn, Ruda Kościelna, Stoki
Duże, Stoki Małe, Stoki Stare, Trębanów, Wiktoryn, Wola Grójecka, Wólka Wojnowska oraz
Wojnowice.
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Podział Gminy Ćmielów na sołectwa

Miasto i Gmina Ćmielów graniczy:

 od południa – z gminami Opatów, Wojciechowice (powiat Opatów).
 od południowego zachodu – z gminą Sadowie (powiat Opatów).
 od zachodu – z gminą Bodzechów (powiat Ostrowiec Świętokrzyski).
 od północy – z gminą Bałtów (powiat Ostrowiec Świętokrzyski).



od wschodu – z gminami Ożarów, Tarłów (powiat Opatów).
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Bałtów

Tarłów

Bodzechów

Ćmielów

Ożarów

Wojciechowice

Sadowie

Opatów

Położenie Gminy Ćmielów względem sąsiednich gmin

Odległość siedziby gminy od siedziby władz wojewódzkich ( Kielc ) waha się w granicach 80 – 100
km, od siedziby starostwa w Ostrowcu Świętokrzyskim 10 – 20 km.
Odległość od pobliskich miejscowości koncentrujących usługi ponadlokalne i miejsca pracy,
z których korzysta społeczność miasta i gminy Ćmielów:
Opatów 14 – 20 km; Ostrowiec Świętokrzyski 10 – 20 km; Ożarów 10 – 14 km, co wiąże się to z
bliskością do ośrodków administracyjnych

i przemysłowych. Gmina ma dobre połączenie

komunikacyjne z w/w ośrodkami. Najważniejsze arterie komunikacyjne przebiegające przez teren
gminy to:
- droga wojewódzka Nr 755 Ostrowiec – Zawichost,
- linia kolejowa relacji Skarżysko - Kamienna – Sandomierz oraz sieć dróg powiatowych
i gminnych.
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MIESZKAŃCY GMINY
Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku gminę Ćmielów zamieszkiwało 7150 mieszkańców
w tym: 3691 kobiet i 3459 mężczyzn.
Mieszkańcy
L.p.

Miejscowość

1

2

Pobyt
stały

Pobyt
czasowy

3

1.

BORIA

190

0

2.

BOROWNIA

30

0

3.

BRZÓSTOWA

632

1

4.

BUSZKOWICE

172

0

5.

CZARNA GLINA

7

0

6.

ĆMIELÓW

2865

33

7.

DRZENKOWICE

55

0

8.

GLINKA

25

0

9.

GRÓJEC

487

2

10.

JASTKÓW

166

4

11.

KRZCZONOWICE

224

1

12.

ŁYSOWODY

25

0

13.

MAŁACHÓW-KOLONIA

19

30

14.

PIASKI BRZÓSTOWSKIE

672

5

15.

PODGÓRZE

120

4

16.

PODGRODZIE

64

6

17.

PRZEUSZYN

214

2

18.

RUDA KOŚCIELNA

212

4

19.

SMYKÓW

55

0

20.

STOKI DUŻE

76

0

21.

STOKI MAŁE

55

0

22.

STOKI STARE

79

0

23.

TRĘBANÓW

49

0

24.

WIKTORYN

81

2

25.

WOJNOWICE

196

3

26.

WOLA GRÓJECKA

103

0

27.

WÓLKA WOJNOWSKA

180

0

Razem 7150

7053

97

Tabela – liczba mieszkańców Gminy Ćmielów zameldowanych na pobyt stały i czasowy
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W odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych:
- liczba dzieci (14 lat i mniej) wynosiła 969 : w tym 464 dziewczynki, 505 chłopców,
- liczba kobiet w wieku produkcyjnym ( 15-60) lat wynosiła 2092 osób,
- liczba mężczyzn w wieku produkcyjnym (15-65) wynosiła 2443
- liczba kobiet w wieku poprodukcyjnym (61 lat i więcej) wynosiła 1135 osób,
- liczba mężczyzn (66 lat i więcej) - 511.
Przemieszczanie ludności w okresie od 1 stycznia 2020r. do 31.12.2020r. na terenie miasta
i gminy Ćmielów:
Na terenie Miasta i Gminy Ćmielów 205 osób dokonało zameldowania, a 347 osób wymeldowania.
W 2020 roku narodziło się w gminie Ćmielów 52 osoby, w tym 22 dziewczynki i 30 chłopców.
Zmarło 113 osób, w tym 58 kobiet i 55 mężczyzn. Wobec tego przyrost naturalny był ujemny
i na 1000 ludności w 2020 roku wynosił w zaokrągleniu – 8,53.
Sprawy administracyjne
Przeciętny czas na wydanie dowodu osobistego na początek i koniec roku 2020 roku wynosił
od 15 do 30 dni.
Dodatki mieszkaniowe w 2020 roku.
Na podstawie ustawy o dodatkach mieszkaniowych w 2020 roku wypłacono 197 dodatków
mieszkaniowych, z tego użytkownikom mieszkań:
- spółdzielczych - 186
- innych /prywatnych/ - 11
Dodatki mieszkaniowe wypłacono na ogólną kwotę

w wysokości 31.933,20zł, z której

użytkownikom mieszkań:
- spółdzielczych - 30.630,22 zł
- innych/prywatnych/ - 1.302,98 zł
W 2020 roku całość wydatków na wypłatę dodatków mieszkaniowych została sfinansowana
z budżetu Miasta i Gminy w Ćmielowie.

BUDŻET I FNIANSE GMINY
1.1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego
Uchwałą Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XXIII/136/2020 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia
29 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na 2020 rok przyjęto plan
budżetu ustalając po stronie dochodów kwotę : 30 348 000 zł. , a po stronie wydatków kwotę :
33 298 000 zł.
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Podjęta uchwała przewidywała deficyt budżetowy, ponieważ strona dochodowa była niższa od
wydatkowej o kwotę 2 950 000 zł.
Plan przychodów wyniósł : 3 450 000 zł. , a plan rozchodów : 500 000 zł.
Uchwała zakładała przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie
800 000,00 zł oraz z kredytów i pożyczek w kwocie 2 644 000,00 zł.
Organ stanowiący w ten sposób zapewnił płynność finansową i spłatę rat zadłużenia.
Na dzień 31. 12. 2020 roku Budżet Gminy Ćmielów kształtował się następująco:
1. Planowane dochody wynosiły (po zmianach) : 33 447 395, 00 zł , z tego :


dochody bieżące :



dochody majątkowe :

31 463 219,59 zł.
1 984 175,41 zł.

2. Dochody zostały wykonane w wysokości : 31 443 776,39 zł. tj. w 94,01 % , z tego :


dochody bieżące :



dochody majątkowe :

29 735 263,54 zł.
1 708 512,85 zł.

3. Planowane wydatki wynosiły (po zmianach ) : 36 692 619,00 zł. , z tego :


wydatki bieżące :



wydatki majątkowe :

31 329 142 ,59 zł.
5 363 476 ,41 zł.

4. Wydatki zostały wykonane w wysokości : 30 888 231,26 zł. ,tj. w 84, 18 % . z tego :


wydatki bieżące :



wydatki majątkowe :

29 465 077, 76 zł.
1 423 153, 50 zł.

Planowany deficyt budżetowy wynosi : 3 745 224 ,00 zł.
Fakt , że wydatki wykonane zostały w kwocie niższej od pozyskanych dochodów stanowi, że w
analizowanym okresie sprawozdawczym wystąpiła nadwyżka budżetowa w wysokości :
555 545,13 zł. Jest to nadwyżka operacyjna , gdyż w kwocie wykonania dochodów znalazły się
pozyskane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) w wysokości : 1 138 962,02
zł. przeznaczone do wydatkowania na inwestycje w latach 2021 i 2022.
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosiła:
- plan : + 134 077, 00 zł. ; - wykonanie : + 270 185, 78 zł.
Plan przychodów wynosi : 3 745 224 ,00 zł, a plan rozchodów : 500 000,00 zł.
Wykonanie przychodów wynosi : 1 745 224,60 zł. , a wykonanie rozchodów :500 000,00 zł.
Zobowiązania wg tytułów dłużnych wynoszą : 2 250 000,00 zł., to jest : kredyt długoterminowy w
wysokości : 2 250 000 ,00 zł.

1.2. Informacja o kształtowaniu się dochodów i wydatków w budżecie Gminy Ćmielów
w 2020 r.
Dochody ogółem w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły 4 320,03 zł, natomiast wydatki ogółem
w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły 4 397,73 zł.
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1.2.1. Struktura dochodów ze względu na działy klasyfikacji budżetowej przedstawia
się następująco:
DZIAŁ
Nazwa działu

1

Klasyfikacj
a działu

2

Plan
(po zmianach)

Dochody wykonane

3

4

Procent
wykonania do
planu
%

Procentowy
udział w
wykonaniu
dochodów
%

5

6

Razem dział: Rolnictwo
i łowiectwo

010

432 093,22

432 093,22

100,00

1,38

Razem dział:
Leśnictwo, gospodarka leśna

020

2 500,00

2 483,52

99,34

0,01

Razem dział:
Transport i łączność

600

45 433,00

36 476,97

80,29

0,12

700

347 230,00

62 188,88

17,91

0,20

750

338 040,20

302 628,29

89,52

0,96

751

54 957,00

54 695,47

99,.52

0,17

756

7 487 512,00

6 205 205,61

82,87

19,73

758

11 257 616,00

12 097 054,85

107,46

38,47

801

461 776,14

441 475,48

95,60

1,41

852

1 443 835,44

1 412 281,46

97,81

4,49

854

91 621,00

91 522,28

99,89

0,29

855

9 428 956,00

9 365 503,27

99,33

29,78

900

1 202 900,00

938 837,09

78,05

2,99

921

851 525,00

0,00

0

0

Razem dział:
Gospodarka mieszkaniowa
Razem dział:
Administracja publiczna
Razem dział:
Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej…..
Razem dział:
Dochody od osób prawnych,
fizycznych i innych
jednostek nie posiad. os.
praw.
Razem dział:
Różne rozliczenia
Razem dział:
Oświata i wychowanie
Razem dział:
Pomoc społeczna
Razem dział:
Edukacyjna opieka
wychowawcza
Razem dział:
Rodzina
Razem dział:
Gospodarka komunalna i
ochrona środowiska
Razem dział:
Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego

33 447 395,00 31 443 776,39
94,01 %
100 %
Struktura głównych dochodów wg źródeł ich pochodzenia przedstawia się następująco:
RAZEM

-

subwencje otrzymane z budżetu państwa (Dział 758) wyniosły :plan – 10 731 144,00
zł. , a wykonanie – 10 731 144,00 zł. co stanowi:

34,13 % wykonania dochodów

ogółem,
-

dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010,

§

2060) zostały zaplanowane na kwotę : 10 102 427,22 zł , a wykonanie na 31.12.2020
r. stanowi kwotę : 10 033 049,05 zł., co stanowi 31,91 % dochodów ogółem. Na
13

dotację otrzymaną

ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w

Kielcach

przypada wykonanie w wysokości: 9 959 039,64 zł. , a z Delegatury Krajowego Biura
Wyborczego w Kielcach: 54 695,47 zł., a z Głównego Urzędu Statystycznego :
19 313,94 zł.
-

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących
(§ 2030 ) zostały zaplanowane na kwotę :

1 349 264,00 zł., a wykonanie na

31.12.2020 r. stanowi kwotę : 1 321 361,65 zł., co stanowi

4,20 % całości

wykonanych dochodów.
-

Pozostałe dochody bieżące , zaplanowano razem na kwotę : 9 280 384,37 zł., a
wykonano : 7 649 708,84 zł., co stanowi : 24,33 % wykonania dochodów ogółem, z
tego wykonanie dochodów własnych z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz udziału
w podatkach stanowiących dochód JST (Dział 756) wynosi : 6 205 205,61 zł., co
stanowi : 19,73 % wykonania dochodów ogółem ; w tym udziały w podatku
dochodowym od osób fizycznych i prawnych (PIT, CIT) wynoszą plan : 3 623 343,00
zł. , wykonanie : 3 451 171,13 zł., co stanowi : 10,98 % wykonania dochodów
ogółem;

-

Dochody majątkowe zaplanowano razem

: 1 984 175,41 zł. (z tego RPO, PROW

WŚ: 850 000 zł. ) ,a wykonano w wysokości : 1 708 512,85 zł. ,co stanowi: 5,43 %
wykonania dochodów ogółem.

Lp.

Struktura dochodów

A.
1

Dochody bieżące
Subwencje z Budżetu Państwa (§
2920, § 2750)
Dotacje z Budżetu Państwa
(zlecone : § 2010, § 2060)
Dotacje z Budżetu Państwa
(pozostałe: § 2030)
Udziały w PIT i CIT
Dochody pozostałe
Dochody majątkowe
RAZEM

2a
2b
3a
3b
B.

Plan
(w zł.)

Wykonanie
(w zł.)

31 463 219,59
10 731 144,00

29 735 263,54
10 731 144,00

% wykonania
dochodów
ogółem
94,57
34,13

10 102 427,22

10 033 049,05

31,91

1 349 264,00

1 321 361,65

4,20

3 623 343,00
5 657 041,37
1 984 175,41
33 447 395,00

3 451 171,13
4 198 537,71
1 708 512,85
31 443 776,39

10,98
13,35
5,43
100%
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1.2.2. Wydatki budżetu gminy zaplanowane (po zmianach) w kwocie 36 692 619,00 zł. ,
a zostały zrealizowane w wysokości : 30 888 231,26 zł., co stanowi 84, 18 % , a
pełna struktura ich wykonania przedstawia się następująco :
DZIAŁ
Nazwa działu

Klasyfi
k.
działu

Plan
(po zmianach)

Wydatki
wykonane

1

2

3

4

Razem dział: Rolnictwo i
łowiectwo
Razem dział:
Wytwarzanie i zaopatrywanie w
energię
Razem dział:
Transport i łączność
Razem dział:
Gospodarka mieszkaniowa
Razem dział:
Działalność usługowa
Razem dział:
Informatyka
Razem dział:
Administracja publiczna
Razem dział:
Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej…
Razem dział:
Bezpieczeństwo publiczne i
ochrona przeciwpożarowa
Razem dział:
Obsługa długu publicznego
Razem dział:
Oświata i wychowanie
Razem dział:
Ochrona zdrowia
Razem dział:
Pomoc społeczna
Razem dział:
Edukacyjna opieka
wychowawcza
Razem dział:
Rodzina
Razem dział:
Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska
Razem dział:
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
Razem dział:
Kultura fizyczna

RAZEM

%
wykonania
planu
wydatków
5

%
Udział w
wyk.
wydatków
6

010

1 826 942,22

1 036 150,44

56,72

3,36

400

156 139,00

151 527,93

97,05

0,49

600

3 030 212,28

1 040 362,64

34,33

3,37

700

221 585,00

185 354,74

83,65

0,60

710

103 025,00

15 152,50

14,71

0,05

720

68 000,00

638,37

0,94

0

750

4 334 820,97

3 927 359,73

90,60

12,71

751

54 957,00

54 695,47

99,52

0,18

754

368 501,00

282 801,53

76,74

0,92

757

40 000,00

25 575,38

63,94

0,08

801

7 967 218,00

7 598 009,13

95,37

24,60

851

156 712,00

73 221,98

46,72

0,24

852

3 442 926,44

3 113 689,67

90,44

10,08

854

401 903,00

387 293,39

96,36

1,25

9 584 649,00

9 510 948,57

99,23

30,79

900

3 000 663,09

2 700 999,18

90,01

8,74

921

1 806 065,00

678 512,14

37,57

2,20

926

128 300,00

105 938,47

82,57

0,34

36 692 619,00

30 888 231,26

84,18 %

100 %

855
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Struktura wydatków ze względu na ich charakter przedstawia się następująco:
Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie

Wydatki ogółem , z tego
1. wydatki bieżące
z tego :
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , w
tym : wynagrodzenia związane z realizacją
wydatków bieżących
z programów
Unii Europejskiej
b) dotacje udzielone (bieżące)
c) wydatki na obsługę długu
d) poręczenia
e) pozostałe wydatki
2. wydatki majątkowe (inwestycyjne)

36 692 619,00
31 329 142,59

%

30 888 231,26
29 465 077,76

84,18
94,05

11 351 343,03

10 696 216,96

94,23

1 426 508,72
40 000,00
0,00
18 511 290,84
5 363 476,41

1 405 351,12
25 575,38
0,00
17 337 934, 30
1 423 153,50

98,52
63,94
0,00
93,66
26,53

1.3. Główne dotacje
Struktura dotacji udzielonych w okresie sprawozdawczym przedstawia się następująco:
Dział
rozdział
1

2

Podmiot otrzymujący

Kwota dotacji

3
Samorządowy Zakład
Wodociągów i Gospodarki
Komunalnej w Ćmielowie

4

1.

400
40002

2.

Samorządowy Zakład
400
Wodociągów i Gospodarki
40002
Komunalnej w Ćmielowie

Wykonanie
(udzielenie
dotacji)
5

Przeznaczenie dotacji
(cel publiczny)
6

25 139,00

25 139,00

Dotacja celowa
„Zakup pomp obiegowych
hydrantów i zasuw do wody”
(Wydatek Inwestycyjny)

98 000,00

98 000,00

Dotacja celowa
„Zakup koparki”
(Wydatek Inwestycyjny)
Dotacja celowa
Dofinansowanie zadania w
zakresie publicznego transportu
zbiorowego na uruchomienia
linii autobusowej na wykonanie
regularnych przewozów osób w
krajowym transporcie
drogowym : „Ostrowiec
Świętokrzyski – Ostrowiec
Świętokrzyski przez Borię,
Trębanów
Dotacja celowa
Świadczenie usług w zakresie
publicznego transportu
zbiorowego o charakterze
użyteczności publicznej na
terenie powiatu ostrowieckiego
" Remont drogi powiatowej nr
0691T od km 1+300 od km
1+720 w msc. Piaski
Brzóstowskie "

3.

600
60004

Starostwo Powiatowe
w Ostrowcu Św.

11470,00

2 169,78

4.

600
60004

Starostwo Powiatowe
w Ostrowcu Św.

4 375,00

4 375,00

5.

600
60014

Starostwo Powiatowe
w Ostrowcu Św.

63 470,00

63 469,94

6.

600
60014

Starostwo Powiatowe
w Ostrowcu Św.

188 412,00

188 411,74 0678T ul. Skała w msc.

Remont drogi powiatowej nr
Ćmielów od km 0+355 od km
1+600
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Dotacja celowa
Wsparcie przygotowania
ochotniczych straży pożarnych
do działań ratowniczogaśniczych : OSP w
Buszkowicach, Borii
i Woli Grójeckiej
Dotacja celowa
Wsparcie przygotowania
ochotniczych straży pożarnych
do działań ratowniczogaśniczych : OSP w Borii.
(Wydatek inwestycyjny )
Dotacja celowa
„Dofinansowanie zakupu sprzętu
dla Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Ostrowcu Świętokrzyskim”
(Wydatek inwestycyjny )
Dotacja podmiotowa
Stworzenie warunków do
nauczania

7.

754
75412

wyłoniony z konkursu

18 000,00

16 131,00

8.

754
75412

wyłoniony z konkursu

4 000,00

4 000,00

9.

851
85111

Starostwo Powiatowe
w Ostrowcu Św.

10 000,00

10 000,00

10.

801
80103

53 205,00

51 076,16

125 876,00

123 516,78 jak wyżej

11.

12.

13.

14.

801
80104

Publiczna
Szkoła Podstawowa
w Podgórzu
Niepubliczne Przedszkole
w Podgórzu

801
80195

Podmiot wyłoniony na podst.
art. 19a ustawy o działalności
pożytku publicznego

1 500,00

0,00

Podmiot wyłoniony na podst.
art. 19a ustawy o działalności
pożytku publicznego

4 000,00

0,00

801
80195

Dotacja podmiotowa
Dotacja celowa
Wsparcie organizacji działającej
na rzecz osób
niepełnosprawnych
Dotacja celowa
Wsparcie organizacji
organizującej wypoczynek dla
dzieci i młodzieży z gminy
Ćmielów

852
85295

Podmiot wyłoniony w ramach
konkursu zadań z pożytku
publicznego

8 000,00

8 000 ,00

Dotacja celowa
Wsparcie organizacji sektora
pomocy społecznej (w ramach
konkursu zadań z pożytku
publicznego).

900
90001

Gmina Ostrowiec Św.

1 135,72

1 135,72

Dotacja celowa
"Wyznaczenie obszaru i granic
aglomeracji"

900
90001

Samorządowy Zakład
Wodociągów i Gosp.
Komunalnej

900
90001

Samorządowy Zakład
Wodociągów i Gosp.
Komunalnej

900
90003

Samorządowy Zakład
Wodociągów i Gosp.
Komunalnej

15.

180 000,00

180 000,00

Dotacja przedmiotowa
dotacja do ceny wywozu
nieczystości płynnych i
odprowadzania ścieków

14 860,72

Dotacja celowa
"Zakup i modernizacja pomp
ściekowych"(Wydatek
inwestycyjny)

20 000,00

Dotacja celowa
"Modernizacja samochodu do
wywozu nieczystości stałych "
(Wydatek inwestycyjny)

16.

14 861,00

17.

20 000,00

18.

17

19.

921
92109

20.

921
92116

21.

22.

921
92120
926
92605

Dom Kultury w Ćmielowie

500 000,00

500 000,00 Dotacja podmiotowa

Biblioteka Publiczna w
Ćmielowie

147 065,00

147 065,00 Dotacja podmiotowa

Podmiot wyłoniony w ramach
konkursu
Podmiot wyłoniony w ramach
konkursu zadań z pożytku
publicznego
OGÓŁEM

Dotacja celowa
Dofinansowanie prac
remontowych i
konserwatorskich obiektów
zabytkowych.

20 000,00

20 000,00

100 000,00

100 000,00 Upowszechnianie kultury

1 598 508,72

Dotacja celowa

fizycznej i sportu

1 577 350,84

Wykonanie wszystkich dotacji na koniec okresu sprawozdawczego wynosi : 1 577 350,84 zł., to jest
w 98,68 % całości dotacji , z tego :
a) dotacje zaliczane do wydatków bieżących :


plan :



wykonanie :

1 426 508,72 zł.
1 405 351,12 zł. , to jest w 98,52 %.

b) dotacje zaliczane do wydatków majątkowych :


plan :

172 000 ,00 zł ,



wykonanie :

171 999 ,72 zł. , to jest w 99,99 %.

1.4.
Informacja o kształtowaniu się przychodów i rozchodów w budżecie Miasta i Gminy
Ćmielów w 2020 roku.
Plan przychodów wynosi :
3 745 224, 00 zł., z tego :
 Kredyty i pożyczki :
2 400 000, 00 zł.
 Niewykorzystane środki pieniężne ,
o których mowa w art..217 ust.2 pkt 8 uofp. : 20 312, 00 zł.
 Wolne środki :
1 324 912, 00 zł.
Wykonanie przychodów wynosi :
1 745 224,60 zł., z tego :
 Kredyty i pożyczki :
400 000, 00 zł.
 Niewykorzystane środki pieniężne ,
 o których mowa w art..217 ust.2 pkt 8 uofp. : 20 312, 00 zł.
 Wolne środki :
1 324 912, 60 zł.
Plan rozchodów wynosi :
500 000, 00 zł., z tego :
 Spłata kredytów i pożyczek :
500 000, 00 zł.
Wykonanie rozchodów wynosi:
500 000, 00 zł., z tego :
 Spłata kredytów i pożyczek :
500 000, 00 zł.
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1.5.

Informacja o kształtowaniu się przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek

budżetowych oświaty w 2020 roku.
Jednostki posiadające rachunek dochodów własnych, to :


Samorządowe Przedszkole w Ćmielowie



Szkoła Podstawowa w Ćmielowie



Szkoła Podstawowa w Brzostowej

Struktura rachunku dochodów własnych jednostek oświaty :

Lp.

Dział/rozdz

Nazwa Jednostki

Stan. śr.
pien. na
01.01.20

Plan
dochodów

Wykonanie
dochodów

Plan
wydatków

Wykonanie
wydatków

Stan. śr.
pien. na
31.12.20.

1.

801/80101
801/80148

Szkoła
Podstawowa
w Ćmielowie

0

68 900,00

23846,13

68 900,00

23846,13

0,00

2.

801/80101
801/80148

0

60 000,00

16383,59

60 000,00

16383,59

0,00

3.

801/80104
801/80148

0

80 300,00

50358,36

80 300,00

50358,36

0,00

0

209 200,00

90 588,08

209 200,00

90 588,08

0,00

RAZEM

Szkoła
Podstawowa
w Brzóstowej
Samorządowe
Przedszkole
w Ćmielowie

1.6.
Analiza wykonania planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków
Unii Europejskiej w 2020 r.
- W ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5
ust.1 pkt. 2 i 3 plan wydatków ogółem wynosi : 1 224 990 zł., w tym plan wydatków
bieżących wynosi : 124 990 ,00 zł., a wydatków majątkowych : 1 100 000 ,00 zł.
- Wykonanie wydatków bieżących i majątkowych , jak wyżej wyniosło: 117 179, 64 zł., z tego :
wydatki bieżące : 117 179, 64 zł., a wydatki majątkowe : 0,00 zł.
1.6.1. Wydatki bieżące :
-

W dziale 720 , rozdziale 72095 zaplanowano zadanie współfinansowane ze środków z EFRR
Program Operacyjny Polska Cyfrowa pn. : " Zdalna szkoła ". Plan na 31.12.2020 rok
wynosi : 124 990, 00 zł., a wykonanie : 117 179, 64 zł.
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1.6.2. Wydatki majątkowe :

-

1.7.

W ramach Programu RPO WŚ na zadanie pn. : "Rewitalizacja Miasta Ćmielów Etap II"(921.92195). Plan na 31.12.2020 rok wynosi : 1 100 000, 00 zł., a
wykonanie: 0,00 zł. Jednakże w wyniku zakończenia perspektywy finansowania z
Unii Europejskiej nie ogłaszano naborów wniosków na rok 2020 na tego typu
inwestycje.
Informacja o realizacji „Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2029”

(w powiązaniu z Budżetem Miasta i Gminy za 2020 r.)
1. Zobowiązania wg tytułów dłużnych wynoszą : 2 250 000 zł., ( wg Rb-Z), z czego kredyt
długoterminowy w wysokości : 2 250 000 ,00 zł.
2. Rzeczywista

kwota

długu

na

31.12.

2020

roku

wynosi

:

2

250

000

zł.

Ze względu na dokonane oszczędności został zmniejszony planowany dług publiczny gminy w
wysokości : 4 250 000 zł. o kwotę 2 000 000 zł.
3. Plan dochodów bieżących jest większy od planu wydatków bieżących, co daje dodatnią relację
wynoszącą : + 134 077,00 zł, a wykonanie dochodów bieżących jest większe o + 270 185,78
zł. od wykonania wydatków bieżących ,po dokonaniu korekty zgodnie z art.. 242 uofp różnica
między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi: + 1 615 409,78 zł. Jest to
zgodne z relacją określoną w ustawie o finansach publicznych.
4. Przy zaplanowanym deficycie budżetowym w wysokości : - 3 745 224 ,00 zł.

na dzień

31.12.2020 r. wynik budżetu zakończył się nadwyżką budżetową (na rachunku bankowym) w
wysokości : 555 545, 13 zł. Jest to nadwyżka operacyjna , gdyż w kwocie wykonania
dochodów znalazły się również środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) w
wysokości : 1 138 962,02 zł. przeznaczone do wydatkowania na inwestycje w latach 2021 i
2022. Również nie można było na inne cele realizować wydatki ze środków w ramach
Programu zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości w
wysokości: 67 397,00 zł.
5. W chwili obecnej budżet gminy spełnia wszystkie wymogi wskaźników zadłużenia
określonych w art. 243 ustawy ofp.
6. Dodatkowe informacje do zapisów WPF :
-Występujące w sekcji 10 w kol. 10.2. - 10.5. zapisy dotyczące kwot przejęcia i spłaty
zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia
ujemnego wyniku nie dotyczą finansów Gminy Ćmielów.
-Gminy Ćmielów nie dotyczą zapisy znajdujące się w pozycjach sekcji 11, gdyż gmina
nie emitowała do chwili obecnej obligacji przychodowych.
- Gminy Ćmielów do chwili obecnej gmina nie była objęta procedurą wynikającą z art.
240a lub art.240b.uofp.
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GŁÓWNE ZADANIA INWESTYCYJNE
W roku 2020 Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie realizował nowe zadania inwestycyjne oraz
kontynuował przedsięwzięcia rozpoczęte w latach poprzednich.
Łącznie wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 1 574 485,39 zł
Na zdania inwestycyjne pozyskano środki w wysokości : 522 031,95 zł

 Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych:
1. „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Ruda Kościelna”
Ogólna wartość wykonanych robót brutto 39 893,94 zł. Zadanie sfinansowane w ramach
pozyskanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
2. „Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Łysowody od km 0+000 do km 0+202”
Ogólna wartość wykonanych robót

brutto: 97 600,03 zł., w tym pozyskane dofinansowanie

z budżetu Województwa (FOGR) 36 044,00zł. oraz RFIL 47 000,00 zł.
3.„Remont drogi gminnej nr 318016T w m. Wola Grójecka”
Ogólna wartość wykonanych robót brutto: 73 059,91 zł.

4. „Remont ul. Jasnej w Ćmielowie”
Ogólna wartość wykonanych robót brutto 56 203,01 zł.
5. „Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Dworcowa w Ćmielowie”
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Ogólna wartość wykonanych robót brutto 62 730,00 zł. Zadanie sfinansowane z pozyskanych
środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

 Drogi powiatowe
1. „Remont drogi powiatowej nr 0691T od km 1+300 do km 1+720 w msc. Piaski Brzóstowskie”.
Ogólna wartość wykonanych robót brutto 169 252,59 zł., w tym dotacja Gminy Ćmielów
63 469,94 zł.
2.

„Remont drogi powiatowej nr 0678T ul. Skała w miejscowości Ćmielów od km 0+335 do

km 1+600”. Ogólna wartość wykonanych robót brutto 502 429,66 zł., w tym dotacja Gminy
Ćmielów 188 411,74 zł.

 Kanalizacja sanitarna
1. „Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Żeromskiego w m. Ćmielów”
Wartość wykonanych robót 15 394,34 zł. brutto. Zadanie sfinansowane z pozyskanych środków
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
2. „Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Wspólnej w m. Ćmielów”
Wartość robót kanalizacyjnych: 49 867,47 zł brutto.
3. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Grójec dz. 365”
Wartość wykonanych robót 58 352,70 zł. brutto. Zadanie sfinansowane z pozyskanych środków
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
4. „Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w ul. Adama Asnyka i Marii Konopnickiej w
Ćmielowie”
Wartość robót kanalizacyjnych: 28 733,78 zł brutto.

 Wodociąg
1. „Budowa wodociągu rozdzielczego w ul. Łąkowej w m. Ćmielów”
Wartość wykonanych robót 31 562,19 zł. brutto.

 Budowa siłowni plenerowych i placów zabaw, świetlicy.
1. Budowa siłowni plenerowej w miejscowości Brzóstowa przy świetlicy wiejskiej (zakup i
montaż urządzeń siłowych: orbitrek, narciarz pojedynczy, wyciąg górny i wyciskanie w pozycji
siedząc, twister + wahadło, rower). Wartość wykonanych robót: 15 362,70 zł. brutto. Zadanie
sfinansowano z budżetu Gminy Ćmielów.
2. Pozyskanie środków na budowę świetlicy wiejskiej w m. Piaski Brzóstowskie wraz z
instalacjami wewnętrznymi: wod.-kan., c.o. energii elektrycznej i gazu, rozbiórką budynku
gospodarczego i zbiornika na nieczystości ciekłe z przykanalikiem, budową przyłącza wody i
kanalizacji sanitarnej i zagospodarowaniem terenu na działce nr 149 w miejscowości Piaski
Brzóstowskie. Budynek użyteczności publicznej zaprojektowano jako obiekt wolnostojący, nie
podpiwniczony, parterowy, z nieużytkowym poddaszem. Dach wielospadowy o konstrukcji
drewnianej pokryty blacho dachówką. Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnej o
powierzchni użytkowej 187,36 m2 – w 2020r. pozyskano z Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych środki w wysokości 839 428,00zł i ogłoszono przetarg na wykonanie budynku.
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3. Budowa siłowni plenerowej w miejscowości Boria na dz. ewid. nr 751 obręb Boria (zakup i
montaż urządzeń siłowych: orbitrek wolnostojący, narty wolnostojące, biegacz wolnostojący).
Wartość wykonanych robót: 7 084,80 zł. brutto. Zadanie sfinansowano z budżetu Gminy
Ćmielów w ramach realizacji Funduszu Sołeckiego.
4. Budowa placu zabaw i siłowni plenerowej w miejscowości Grójec przy świetlicy wiejskiej
(zakup i montaż: zestaw zabawowy z wieżą i zjeżdżalnią, elementów siłowni plenerowej:
biegacz, rower, wyciskanie siedząc). Wartość wykonanych robót: 23 500,38 zł. brutto. Zadanie
sfinansowano z budżetu Gminy Ćmielów w ramach realizacji Funduszu Sołeckiego.
5. Doposażenie placu zabaw w miejscowości Jastków przy budynku OSP (zakup i montaż:
zestawu zabawowego z wieżą i zjeżdżalnią). Wartość wykonanych robót: 8 364,00 zł. brutto.
Zadanie sfinansowano z budżetu Gminy Ćmielów w ramach realizacji Funduszu Sołeckiego.
6. Budowa placu zabaw w miejscowości Wola Grójecka (zakup i montaż: karuzela krzyżowa
czteroramienna, ważka metalowa, huśtawka podwójna metalowa, bujak konik). Wartość
wykonanych robót: 9 526,26 zł. brutto. Zadanie sfinansowano z budżetu Gminy Ćmielów w
ramach realizacji Funduszu Sołeckiego.
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 Wiaty i altany.
1. Wykonanie i montaż wiaty przystankowej o konstrukcji drewnianej w miejscowości
Borownia. Wartość wykonanych robót: 7 000,00 zł. Zadanie sfinansowano z budżetu
Gminy Ćmielów w ramach realizacji Funduszu Sołeckiego.
2. Wykonanie i montaż wiaty przystankowej o konstrukcji drewnianej w miejscowości
Piaski Brzóstowskie. Wartość wykonanych robót: 6 000,00 zł. Zadanie sfinansowano z
budżetu Gminy Ćmielów w ramach realizacji Funduszu Sołeckiego.
3. Wykonanie i montaż altany o konstrukcji drewnianej w miejscowości Piaski
Brzóstowskie na działce ewid. nr 149. Wartość wykonanych robót: 20 000,00 zł.
Zadanie sfinansowano z budżetu Gminy Ćmielów w ramach realizacji Funduszu
Sołeckiego.

 Oświetlenie uliczne
W roku 2020 Gmina Ćmielów była w trakcie opracowywania projektów technicznych na zadania
związane z dobudową wydzielonych odcinków oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Piaski
Brzóstowskie, Podgrodzie, Trębanów, Czarna Glina, Ćmielów ul. Skała oraz Brzóstowa – Wola
Grójecka. Termin zakończenia prac projektowych to 31.12.2020r., realizacja nastąpiła w
pierwszych miesiącach 2021r.
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 Inne zadania
 Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń gimnazjum w
Ćmielowie na pomieszczenia opieki społecznej i socjalnej – „Dzienny Dom Seniora+” i
„Klub Seniora+” z instalacjami wewnętrznymi: wod.-kan. i energii elektrycznej.
Zadanie współfinansowane z Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 edycja
2020, Moduł I „utworzenie lub wyposażenie Dziennego Domu „Senior+” oraz „utworzenie
lub wyposażenie Klubu „Senior+”
W zakresie prac zrealizowano m.in.:
- roboty budowlane w zakresie remontu i przebudowy pomieszczeń, montażu drzwi i
okien,
- roboty elektryczne w zakresie demontaż opraw świetlówkowych oraz przewodów
elektrycznych. Montaż nowych przewodów elektrycznych, opraw oświetleniowych,
gniazd, włączników itp., dostawa i montaż 2 szt. platform dla niepełnosprawnych.
- roboty sanitarne w zakresie montażu instalacji wodociągowej, baterii umywalkowych
oraz natryskowych. Ponadto montaż rurociągów kanalizacyjnych, ustępów itp.
Ponadto w ramach realizacji tego przedsięwzięcia zakupiono wyposażenie do Dziennego
Domu Senior+ i Klubu Senior+ w postaci sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego, sprzętu
RTV i AGD oraz mebli.
Całkowita wartość inwestycji łącznie z kosztami projektu wyniosła: 469 642,71 zł brutto
w tym dofinansowanie zadania w ramach programu – 241 746,00 zł.
 Budżet obywatelski i Fundusz Sołecki
W 2020 roku Gmina Ćmielów realizowała projekty w ramach budżetu sołeckiego zgodnie
z Uchwałą Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr VIII/53/2019 z dnia 29 marca 2019 roku.
W terminie do 30 września 2019 roku wszystkie 24 sołectwa złożyły wnioski, które zostały
pozytywnie zaakceptowane przez Burmistrza Ćmielowa i wpisane do Projektu Budżetu Gminy.
W ramach realizacji Funduszu Soleckiego w 2020 roku mieszkańcy przeznaczyli środki finansowe
na realizację przedsięwzięć związanych m.in. z budową placów zabaw i siłowni plenerowych,
zakupem ogrodzeń placów zabaw. Ponadto Sołectwa z posiadanych środków realizowały również
inwestycje polegające na budowie altan i wiat przystankowych, remoncie świetlic wiejskich oraz
zagospodarowanie terenu wokół nich. Wiele Sołectw przeznaczyło również środki finansowe na
poprawę przejezdności dróg gminnych oraz wewnętrznych w ramach wykonywania remontów
bieżących powstałych ubytków zakupionym na ten cel kruszywem kamiennym. W ramach
Funduszu Sołeckiego Sołectwa zakupiły również drobny sprzęt doposażając w ten sposób świetlice
wiejskie.
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Łączna wartości wydatkowanych środków finansowych w 2020 roku na przedsięwzięcia
w ramach Funduszu Sołeckiego wynosi 299 917,95 zł.
 Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych.
W ramach przedsięwzięcia wybudowano dwie pochylnie dla osób niepełnosprawnych:

 do budynku Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie. Ogólna wartość wykonanych
robót: 39 975,00 zł. brutto. Zadanie dofinansowanie ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych w wysokości 10 695,97 zł.
 do budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. prof. Mariana Raciborskiego w
Brzóstowej. Ogólna wartość wykonanych robót: 26 453,78 zł. brutto. Zadanie
dofinansowanie

ze

środków

Państwowego

Funduszu

Rehabilitacji

osób

Niepełnosprawnych w wysokości 10 175,00 zł.
 Przebudowa przepustu w m. Grójec.
W ramach przedsięwzięcia wbudowano prefabrykowany przepust drogowy Ø 100 cm na długości
7,5 mb. Wartość robót: 20 584,20 zł.

RELIZACJA POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII
W gminie Ćmielów w 2020 r. obowiązywały główne dokumenty strategiczne:
1.

Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Ćmielów na lata 2016–2025 , który został

przyjęty uchwałą Nr XXXVI/212/2017 z dnia 28 marca 2017r. w sprawie przyjęcia Gminnego
Programu Rewitalizacji dla Gminy Ćmielów na lata 2016-2025 oraz zmieniony uchwałą Nr
XL/229/2017 z dnia 14 lipca 2017 roku zmieniającą uchwałę Nr XXXVI/212/2017 w sprawie
przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Ćmielów na lata 2016-2025.
Na

podstawie

niekorzystnych

wskaźników

społecznych,

gospodarczych,

środowiskowych oraz innych wyznaczono obszar zdegradowany obejmujący sołectwa: Stoki
Stare, Boria, Borownia, Krzczonowice, Stoki Duże, Stoki Małe, Czarna Glina, PodgrodzieSmyków, Trębanów, Łysowody oraz obszar I, obszar II i obszar III Miasta Ćmielów.
W wyniku przeprowadzonej diagnozy w podziale na jednostki referencyjne gminy
i delimitacji obszaru zdegradowanego, wyznaczono obszar rewitalizacji będący częścią obszaru
I w Mieście Ćmielów (centrum Ćmielowa), którego granice przebiegają od torów linii kolejowej
nr 25 wzdłuż wschodniej granicy obszaru I, następnie terenami wzdłuż ul. Polnej, fragmentami
ul. Długiej, ul. Niecałej i ul. Zacisznej z uwzględnieniem zlokalizowanych przy nich
zabudowaniach (bez cmentarza parafialnego), następnie przez fragment ul. Ostrowieckiej
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zawracając na wschód wzdłuż tej ulicy, kolejno ul. Szydłowiecką i dalej wzdłuż zabudowań,
równolegle do linii kolejowej (częściowo przebiegając przez fragment ul. Targowej przecinając
ul. Zamkową), aż do wschodniej granicy wyznaczonego obszaru I Miasta Ćmielów. Wyznaczony
obszar rewitalizacji zajmuje powierzchnię 0,42 km2 (0,5% powierzchni ogółem gminy)
i zamieszkały przez1 168 mieszkańców (15,15% ludności ogółem gminy).
W ramach GPR-u zrealizowano następujące projekty bądź części projektów:
Projekt nr 1
„Rewitalizacja przestrzeni publicznej centrum Ćmielowa na rzecz rozwoju aktywności społecznej i
przedsiębiorczości mieszkańców” lata realizacji 2017–2020.
Zakres rzeczowy projektu obejmuje estetyczne i funkcjonalne zagospodarowanie
zabytkowej przestrzeni publicznej poprzemysłowego centrum Ćmielowa (w tym: przestrzeni
Rynku wraz z Parkiem Miejskim), konserwację zabytkowego kościoła parafialnego pw.
Wniebowzięcia NMP wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu do pełnienia funkcji
społecznych, a także rozbudowę, przebudowę i adaptację zdegradowanego Domu Kultury
w Ćmielowie do pełnienia nowych funkcji społecznych i kulturalnych na rzecz mieszkańców
w ramach Centrum Aktywności Lokalnej.
W ramach projektu wykonano:
- doposażenie w urządzenia placu zabaw, siłowni zewnętrznych i montaż elementów małej
architektury w Parku Miejskim,
- uzbrojenie terenu ul. Rynek w sieć kanalizacyjną i wodociągową

(w tym zabezpieczenie

przeciwpożarowe budynku Domu Kultury przez montaż hydrantów zewnętrznych);
- rozbudowę istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej, umożliwiającej podłączenie budynku Domu
Kultury;
- wykonanie hydrantów wewnętrznych w budynku Domu Kultury w Ćmielowie oraz przyłącza
kanalizacyjnego do budynku;
- rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego placu przy Domu Kultury w Ćmielowie,
- zakupiono oświetlenie i nagłośnienie sceniczne, doposażono pracownię

muzyczną oraz

doposażono bibliotekę Domu Kultury w Ćmielowie

Projekt nr 2
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„Tradycje ceramiczne naszą tożsamością lokalną – międzypokoleniowa aktywizacja mieszkańców
Ćmielowa, okres realizacji 2018–2025”.
Projekt jest w trakcie realizacji i

obejmuje działania edukacyjno-animacyjne, stymulujące

kreatywność i aktywizujące twórczo uczestników reprezentujących wszystkie grupy wiekowe
i społeczne, wykorzystując potencjał obszaru rewitalizacji – tradycje ceramiczne. Działania
prowadzone będą w sposób umożliwiający uczestnikom rozwijanie zdolności, umiejętności
i wiedzy. Forma realizacji zajęć, warsztatów, wydarzeń oparta będzie na interakcji, wykorzystując
odpowiednie metody i narzędzia edukacyjne.
Projekt realizowany corocznie w ramach obchodów Dnia Ceramika w Ćmielowie przez Dom
Kultury w Ćmielowie w roku 2020 w związku z pandemią nie odbył się.
Projekt nr 3
Utworzenie i prowadzenie Punktu Wsparcia Rodziny w Ćmielowie.
Okres realizacji projektu : 2017–2025. Przedmiot projektu obejmuje utworzenie i prowadzenie
działalności Punktu Wsparcia Rodziny w Ćmielowie, którego celem będzie udzielanie szeroko
rozumianej pomocy rodzinom przeżywającym trudności na różnych płaszczyznach ich
funkcjonowania. Projekt realizowany w części dot. prowadzenia punktu poradnictwa
psychologicznego dla osób borykających się z problemami wychowawczymi z dziećmi,
problemami alkoholizmu i przemocy. Zadanie to było realizowane było przez Ośrodek Pomocy
Społecznej w Ćmielowie.
Projekt nr 4
Aktywność społeczno-zawodowa mieszkańców – szansą na lepszą przyszłość okres realizacji:
2017–2022.
Projekt jest dotychczas nie realizowany.
Projekt nr 5
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych na terenie Gminy Ćmielów.
- zakończono realizację projektu w 2019 roku. Koszt ogólny: 4 510 530,90zł, z tego
dofinansowanie z RPOWŚ: 2 267 468,55zł.

W ramach projektu wykonano następujące prace modernizacyjne:
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- kompleksową termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ćmielowie, budynku
Szkoły Podstawowej w Brzóstowej oraz Samorządowego Przedszkola w Ćmielowie (docieplenie
ścian, stropów, wymiana okien i drzwi);
- montaż nawiewników i rekuperatorów; wymiana instalacji c.o. i c.w.u.
- wymiana opraw oświetleniowych;
- montaż instalacji OZE.
Projekt nr 6
Budowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 1 im. K. Szydłowieckiego w Ćmielowie.
Projekt obejmuje zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ćmielowie poprzez
budowę wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni poliuretanowej do gry w piłkę ręczną,
koszykówkę,

siatkówkę

oraz

tenisa

ziemnego

wraz

z

dostawą

wyposażenia.

Na obiekcie planuje się instalację trybun na 100 miejsc oraz montaż ławek. Planowana realizacja
zadania to lata 2021-2022.
Projekt nr 7
Budowanie i rozwijanie kompetencji uczniów z Gminy Ćmielów.
Realizacje projektu zakończono w 2018 roku.

Koszt projektu wyniósł:216 021,65 zł.,

z tego dofinansowanie w ramach RPOWŚ to kwota 215.861,65zł.
Zakres rzeczowy zadania obejmował realizację zajęć z uczniami, szkolenia nauczycieli oraz
wyposażenie pracowni matematycznej w Gimnazjum w Brzóstowej i do przedmiotów
przyrodniczych w Gimnazjum w Ćmielowie
Projekt nr 8
Wzmacnianie kompetencji kluczowych na rynku pracy uczniów
szkół podstawowych z terenu Gminy Ćmielów.
Planowane lata realizacji : 2017–2022; w 2020 roku projekt nie był realizowany.
Projekt nr 9
Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz działań w zakresie efektywnego wykorzystania
energii

do

zaspokajania

potrzeb

energetycznych

w

budynkach

mieszkalnych

na terenie Gminy Ćmielów.
W okresie: 2017–2020 roku projekt nie był realizowany z uwagi na niespełnienie warunku
granicznego działania w ramach dofinansowania z RPOWŚ.

2. Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Ćmielów na lata 2014 -2020 została przyjęta uchwałą
Nr XXXV/275/2014 z dnia 29 stycznia 2014 roku oraz zmienioną uchwałą Nr XXIII/144/2016
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z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie: przyjęcia aktualizacji "Strategii Rozwoju Miasta i Gminy
Ćmielów na lata 2014-2020".
W ramach strategii wyznaczono cele bezpośrednie tj.:


rozwój infrastruktury technicznej;



pobudzenie aktywności i przedsiębiorczości mieszkańców oraz tworzenie warunków

do rozwoju gospodarczego gminy,


rozwój turystyki;



aktywizacja obszarów wiejskich oraz cele pośrednie: ochrona środowiska naturalnego;

rozwój

infrastruktury

społecznej

i

kulturalnej

oraz

rozwój

usług

dla

mieszkańców

i form wypoczynku.
W 2020 roku w ramach bezpośrednich i pośrednich celów oraz kierunków rozwojowych
zawartych w strategii wykonano:
- 406,7 m sieci kanalizacji sanitarnej
- 484,8 m wyremontowano dróg gminnych i wewnętrznych,
- 42,5 m sieci wodociągowej,
- doposażono plac zabaw w miejscowości Jastków, wybudowano plac zabaw
w m. Grójec, Wola Grójecka
- wybudowano otwarte strefy aktywności (siłownie zewnętrzne) w m. Boria, Grójec, Brzóstowa,
- trwały nadal prace z budową infrastruktury szerokopasmowego Internetu – budowa linii
światłowodowych na terenie Gminy Ćmielów – projekt realizowany przez podmiot zewnętrzny,
który pozyskał dofinansowanie z Ministerstwa Cyfryzacji na budowę linii światłowodowej,
- pochylnię dla osób niepełnosprawnych do budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. Prof.
Mariana Raciborskiego 200A oraz do budynku Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie,
- wybudowano prefabrykowany przepust drogowy w miejscowości Grójec.

W 2020 ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w wykonaniu
uchwały Nr III/15/2010 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 30 grudnia 2010r.

w sprawie

określenia warunków tworzenia, w tym organizacyjnych oraz trybu finansowania zadań z zakresu
sportu na terenie Gminy Ćmielów:
udzielono dotacji w wysokości:
•

8.000,00zł dla Stowarzyszenia Świętokrzyski Bank Żywności w Ostrowcu Św. na pomoc

społeczną;
•

100.000,00zł dla MKS „Świt” w Ćmielowie na realizacje zadania „Sport Ćmielowski
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w 2019r. - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w gminie Ćmielów i szkolenie sportowe
dzieci, młodzieży i dorosłych oraz przygotowanie ich do rywalizacji w grupach rozgrywkowych”.
3. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ćmielów przyjęty został uchwałą Rady Miejskiej
w Ćmielowie Nr XXVIII/174/2016 z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie: zatwierdzenia i przyjęcia
do realizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ćmielów" oraz zmieniony uchwałą
Nr XLIII/250/2017 z dnia 19 października 2017r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXVIII/174/2016
Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 18 listopada 2016 roku.
W ramach zaplanowanych działań w ramach PGN w zakresie budynków użyteczności publicznej
wykonano: termomodernizację budynku przedszkola w Ćmielowie, modernizację energetyczną
budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Ćmielowie oraz budynku Publicznej Szkoły Podstawowej
w Brzóstowej wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii oraz wymianą oświetlenia
na energooszczędne.
W ramach modernizacji oświetlenia ulicznego w 2020r. wymieniono oprawy oświetleniowe w m.
Piaski Brzóstowskie i Wojnowice ( łącznie 30 szt.) na energooszczędne typu LED.

W Kompleksowym Planie Rozwoju Szkół w Gminie Ćmielów na lata 2016-2023 zrealizowano
w 2020 r. następujące działania:
 Doposażenie stołówki szkolnej w PSP w Brzóstowej z programu „Posiłek w szkole i w domu.
Moduł 3.”
 Informatyzacja procesu nauczania – e-learning – zdalne nauczanie doposażono placówki
oświatowe w ramach programów Zdalna szkoła – 20 laptopów, Zdalna szkoła + 18 laptopów.

OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO
W związku z wprowadzeniem zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku od lipca 2013 r.
zaczął funkcjonować nowy system zbiórki odpadów komunalnych w gminie. Gminy musiały
wprowadzić przetarg na odbiór odpadów komunalnych. W okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31
grudnia 2020r. usługi w tym zakresie wykonywała firma Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
,,FART BIS” Sp. z o.o., ul. Księdza Piotra Ściegiennego 268A,25-116 Kielce,. Podmiotem
odbierającym odpady komunalne z posesji zamieszkałych była firma ,,FART-BIS’’, a podmiotem
odbierającym odpady komunalne z posesji niezamieszkałych oraz sklepów i zakładów
Samorządowy Zakład Wodociągów i Gospodarki Komunalnej w Ćmielowie. Nowy system
przewiduje odbiór selektywny odpadów komunalnych w workach lub pojemnikach oddzielnie
dla każdej grupy odpadów zbieranych selektywnie.
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W Gminie Ćmielów zmianie uległa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi. Podyktowane to było podwyższeniem kosztów systemu śmieciowego. Stawka od
jednej osoby zamieszkującej nieruchomość wynosiła 15 zł jeżeli odpady były zbierane i odbierane
w sposób selektywny, natomiast 30 zł jeżeli odpady nie były zbierane i odbierane w sposób
selektywny. Powyższa zmiana zaczęła obowiązywać od 1 stycznia 2020 r.
Na koniec 2020 r. roku złożono 2073 deklaracji :
z czego :
-

deklaracje na odpady odbierane w sposób segregowany 2068 szt.

-

deklaracje na odpady odbierane w sposób niesegregowany 5 szt.

Szacuje się, że system obsługuje około 5343 mieszkańców gminy Ćmielów (według złożonych
deklaracji ).
Działa również utworzony Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
Przy bazie Samorządowego Zakładu Wodociągów i Gospodarki Komunalnej w Ćmielowie
działa Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), czynny
w godzinach pracy zakładu tj. od 7.00 do 15.00. Do powyższego punktu można oddawać
bezpłatnie przeterminowane leki, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, chemikalia,
akumulatory, baterie, świetlówki, odpady wielkogabarytowe, budowlane, opony, odpady
biodegradowalne. Leki można również oddawać bezpłatnie do Apteki Prywatnej przy
ul. Ostrowieckiej 38 w Ćmielowie.
Zgodnie z art. 9q ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach (Dz.U.2020 poz. 1439 ze zm.) wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest
obowiązany do sporządzania rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania
odpadami komunalnymi. Ustęp 5 w/w ustawy stanowi , że sprawozdanie jest przekazywane
marszałkowi województwa za pośrednictwem Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o
gospodarce odpadami. Termin składania sprawozdań za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
- przez przedsiębiorców odbierających odpady do 31 stycznia 2021r. za rok 2020
- przez wójta, burmistrza, prezydenta do 31 marca 2021r. za rok 2020

Gmina Ćmielów osiągnęła 30,88 % poziom recyklingu i przygotowania do
ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, liczony łącznie dla
wszystkich podanych frakcji odpadów komunalnych. Wymagany zgodnie z
rozporządzeniem poziom recyklingu na 2020 r. wynosi 50 %, wobec powyższego Gmina
Ćmielów nie mogła wywiązać się z obowiązku narzuconego przedmiotowym
rozporządzeniem z uwagi na zbyt niski poziom segregacji śmieci przez mieszkańców.

32

Poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji ze składowanych
wynosi 26,14 % w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 roku. Biorąc
pod uwagę wymagania Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w
sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2412) należy stwierdzić, że w roku 2020 poziom został
osiągnięty.
Gmina Ćmielów osiągnęła 82,54 % poziom recyklingu, przygotowania do ponownego
użycia i odzysku innymi metodami odpadów budowlanych i rozbiórkowych (remontowo
– budowlanych). Osiągnęła tym samym wymagany poziom, który w roku 2020 wynosił
70% dla odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

Główne koszty poniesione na działanie systemu śmieciowego w 2020 r wynoszą 1 133 133,05 zł
z tego usługi odbioru 1 103 488,10 zł;
Ogólnie na koniec roku z terenu Gminy Ćmielów na wysypisko Janik dostarczono /według
informacji z ZUO Janik/
- odpady zmieszane komunalne 977,92 Mg
- odpady wielkogabarytowe 69,60 Mg

Na podstawie art. 71 i 73 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu
informacji o środowisku i jego ochronie ,udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2020 r., poz.283 z póź. zm.), prowadzono 4
postępowania o środowiskowych uwarunkowaniach zgody realizacji przedsięwzięcia. Dla jednego
postępowania polegającego na „Budowie Elektrowni Słonecznej” wydano prawomocną decyzję o
środowiskowych uwarunkowaniach.

Gmina Ćmielów zgodnie art. 11 ust 1 i 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie
zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122 ze zm.) realizowała gminny program opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Ćmielów.
Program dotyczył między innymi wyłapanie bezdomnych psów, koszt zwierząt poddanych
zabiegom chirurgicznym, koszt usług weterynaryjnych, koszty utylizacji. Wydatkowano na ten
cel 92 744,80 zł. W 2020 roku dokonano również adopcji 22 psów i 35 kotów. Podmioty
sprawujące opiekę w 2020r. nad zwierzętami odłowionymi to: Schronisko Janik w Kunowie,
zwierzęta powypadkowe -Samorządowy Zakład Wodociągów i Gospodarki Komunalnej w
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Ćmielowie ul. Kolejowa 43, opieka weterynaryjna sprawowana jest przez Gabinet Weterynaryjny
AGAVET Agnieszka Przysucha –Ciach.

Melioracje:
- wykonano wykaszanie rowów melioracyjnych w miejscowościach:
Ćmielów: ul. Raciborskiego - około 400 mb., ul. Polna - około 600 mb., ul. Zamkowa - około 800
mb., w m. Brzóstowa – około 400 mb., Grójec- około 800 mb., Wojnowice- około 600 mb

Główne działania wykonane przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Nadzór
Wodny Ostrowiec Świętokrzyski :
- utrzymanie wałów przeciwpowodziowych rzeki Kamiennej na terenie gminy Ćmielów
na długości 7 718mb;
- utrzymanie międzywala rzeki Kamiennej na terenie gminy Ćmielów na wysokości wałów
przeciwpowodziowych;
- usuwanie przetamowań i zatorów : rzeka Ćmielówka,
- usuwanie przetamowań i zatorów na rzeka Wojciechówka i Trebanówka:
-monitoring wałów przeciwpowodziowych
- usuwanie przetamowań i zatorów na starorzeczu rzeki Kamiennej: miejscowość Boria
- wykonanie robót konserwacyjnych na całym odcinku rzeki Ćmielówka: w m. Grójec,
Brzóstowa, Ćmielów.
- wykonanie przeglądów okresowych wałów przeciwpowodziowych, śluz wałowych, udrażnianie
śluz i odpływów na terenie Gminy Ćmielów.
Na terenie Gminy Ćmielów funkcjonuje kolektor sanitarny w m. Ćmielów, Brzóstowa,
Grójec i Piaski Brzóstowskie. W związku z dyrektywą unijną z 21 maja 1991r dotyczącej
oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG) i art.5 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 13 września
1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2020 poz. 1439 ze zm.) właściciele
nieruchomości oraz samoistni posiadacze są zobowiązani do przyłączenia się
do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Według stanu na koniec 2020r. na terenie Gminy Ćmielów
wykonanych jest 22 szt. przyłączy kanalizacyjnych, a wszystkich przyłączy indywidualnych 921
szt.
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Gmina Ćmielów kontynuuje działania zmierzające do oczyszczenia terenu Gminy Ćmielów z
wyrobów zawierających azbest. Uchwałą Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XLVI/346/2010 z dnia
15 lipca 2010r został zatwierdzony ,,Program usuwania azbestu
i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Ćmielów na lata 2010-2032”.
Umożliwiał on wsparcie finansowe gminy dla osób, które zdecydowały się na wymianę pokrycia
dachowego z eternitu. Można było je uzyskać w przypadku wymiany tegoż pokrycia dachowego i
złożenia odpowiedniego wniosku w tutejszym urzędzie. W ramach dofinansowania Gmina
Ćmielów zapewnia nieodpłatny odbiór, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest
pochodzących z wymiany pokryć dachowych osób fizycznych.
W 2020 r. Gmina Ćmielów dofinansowała 31 wniosków na wymianę pokrycia
dachowego wykonanego z płyt azbestowo-cementowych na ogólną masę 51,92 Mg . z 31szt.
budynków na kwotę ogólną 15 999,78 zł brutto.

OŚWIATA I WYCHOWANIE


Edukacja szkolna
W 2020 r. funkcjonowało 2 szkoły podstawowe prowadzone przez Gminę Ćmielów – Szkoła

Podstawowa Nr 1 im. K. Szydłowieckiego w Ćmielowie i Publiczna Szkoła Podstawowa
im. prof. M. Raciborskiego w Brzóstowej. Ponadto, funkcjonowała również 1 szkoła podstawowa
prowadzona przez Stowarzyszenie – Szkoła Podstawowa w Podgórzu. Nie było tam uczniów,
wyłącznie oddział przedszkolny.
1 uczeń korzystał z nauczania indywidualnego.
W przeliczeniu na 1 uczennicę/ucznia, wydatki bieżące na poszczególne szkoły z budżetu gminy
kształtowały się następująco:


Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Krzysztofa Szydłowieckiego w Ćmielowie – 14 016,53 zł



Publiczna Szkoła Podstawowa im. prof. M. Raciborskiego w Brzóstowej – 21 942,29 zł

Zbiorcza informacja z realizacji budżetu placówek oświatowych za 2020 rok.

Łączny plan budżetu oświaty za 2020 rok wynosił 8 138 574,00.
Na realizację zadań oświatowych szkoły i placówki oświatowe otrzymały 7 826 876,26 zł.
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Finansowanie oświaty pochodzi z subwencji oświatowej, środków własnych Gminy Ćmielów,
dotacji przekazywanych przez Wydział Finansów i Budżetu Urzędu Wojewódzkiego
w Kielcach. Dochody Gminy zwiększono o dodatkowe środki :
dotacja przedszkolna
dotacja na podręczniki
dotacja na stypendia
dotacja na remont stołówki w PSP

154 934,68
45 514,15
91 521,00
80 000,00

W okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 wydatkowano środki z następujących źródeł:

WYDATKI
Środki własne Gminy dla placówek oświatowych
Subwencja oświatowa
Dotacje WFiB w Kielcach: stypendia
Środki własne Gminy: stypendia
Wydatki na prowadzenie przedszkola
Dotacja przedszkolna
Wydatki na dzieci z orzeczeniami
Dotacja przedszkolna na dzieci z orzeczeniami
Wydatki na prowadzenie klas "0"
Dotacja na prowadzenie klas "0"
Dowóz uczniów
Dotacja na zakup podręczników
Dotacja: remont stołówki PSP w Brzóstowej
Razem wydatki

1 483 655,61
4 787 226,00
91 521,00
10 200,00
887 132,98
111 897,26
0,00
0,00
135 629,55
43 037,42
148 062,29
48 514,15
80 000,00
7 826 876,26

Wydatki gminy na oświatę (bez przedszkoli, klas zero, dowozów i stypendiów) wynosiły
6 516580,21 zł, z czego 4 787 226,00 zł (73,46

%)

pokryte zostało z subwencji oświatowej

przekazanej z budżetu państwa.
We wrześniu 2020 r. naukę w szkołach podstawowych (w klasach I SP) rozpoczęło 42
uczennic i uczniów. W szkołach odbywała się nauka języka obcego – języka angielskiego i
rosyjskiego. Do jednej klasy (oddziału) SP uczęszczało w 2020 r. średnio 17,49 osób. Najwięcej w
Szkole Podstawowej Nr 1 im. K. Szydłowieckiego w Ćmielowie – średnio 19,81 uczniów w klasie,
najmniej w Publicznej Szkole Podstawowej im. prof. M. Raciborskiego w Brzóstowej – średnio
13,42 uczniów w klasie.
Średnioroczne zatrudnienie nauczycielek i nauczycieli (w przeliczeniu na pełne etaty, bez
przedszkoli i klas „0”) wynosiło 47,43, w tym 0,67 nauczycielek/nauczycieli stażystów, 1,32
nauczycielek/nauczycieli kontraktowych, 1,61 nauczycieli mianowanych, 43,82 nauczycieli
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dyplomowanych. Na jedną nauczycielkę/jednego nauczyciela przypada średnio 8,22 uczennic i
uczniów.
W 2020 r. szkoły podstawowe ukończyło 57 osób. Wszyscy uczniowie otrzymali promocję do
następnej klasy. Zdawalność egzaminów kończących szkoły wynosiła:
-

SP Nr 1 w Ćmielowie - 100%,

-

PSP w Brzóstowej – 100%

Burmistrz Ćmielowa w 2019 r. przyznała stypendia szkolne dla 86 uczennic i uczniów oraz zasiłki
szkolne dla 2. Przyznano je z powodu sytuacji finansowej i życiowej uczniów.
Wydatki na stypendia wynosiły 101 721,00 zł, z czego 91 521,00zł pochodziło z dotacji z budżetu
państwa.
Średnio 235 uczniów i wychowanków przedszkola, stanowiących 60,25 % wszystkich uczniów
i wychowanków, dojeżdżało do szkoły za sprawą organizowanych przez gminę środków
transportu publicznego, również w sytuacjach, gdy gmina nie była bezpośrednio z mocy ustawy
do tego zobowiązana. Dowożonych także było: 12 dzieci do szkół specjalnych w Ostrowcu Św.
transportem zorganizowanym przez Gminę, 2 do Sandomierza a od 1.09.2020 również 2 do SOSW
w Niemienicach – koszt dowozu zwracany był szkole, za 5 dzieci zwracano koszty dowozu i opieki
rodzicom. W okresie kwiecień – czerwiec 2020 i październik – grudzień 2020r. dowożenie było
realizowane w ograniczonym zakresie ze względu na epidemię COVID -19.
Łącznie dowozy uczniów kosztowały Gminę w 2020 roku 148 062,29zł

 Przedszkola
W 2020 r. funkcjonowało 1 przedszkole gminne – Samorządowe Przedszkole w Ćmielowie, do
którego od 01.09.2020 uczęszczało średnio 93 dzieci. Do przedszkoli uczęszczały dzieci z
następujących roczników:
- rocznik 2012 – 2 dzieci,
- rocznik 2013 – 32 dzieci,
- rocznik 2014 – 18 dzieci,
- rocznik 2015 – 22 dzieci,
- rocznik 2016 – 15 dzieci,
- rocznik 2017 – 4 dzieci.
Działało też Niepubliczne Przedszkole w Podgórzu prowadzone przez Stowarzyszenie.
Uczęszczało do niego 15 dzieci do 31.12.2020r. liczba ta zmniejszyła się do 13.
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Ponadto funkcjonowały 2 oddziały przedszkolne w PSP w Brzóstowej, do których uczęszczało 33
dzieci, do 31.12.2020r. liczba ta zwiększyła się do 36.
Działał też oddział przedszkolny w SP w Podgórzu prowadzony przez Stowarzyszenie, do którego
uczęszczało 6 dzieci, w roku 2020/2021 – 4.
W 2020 roku na prowadzenie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych gmina wydała 1 410
500,37zł w tym do Podgórza przekazano 174 592,94zł dotacji, zaś do innych gmin z tytułu zwrotu
kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Ćmielów – 175 393,67zł. Na
realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego Gmina Ćmielów otrzymała 160 673,00zł
dotacji z budżetu państwa.

KULTURA I REKREACJA
1.

Działalność Domu Kultury im. W. Gombrowicza w Ćmielowie za 2020 rok.

Aspekt finansowy :
Przychody

Plan

Wykonanie

%

Dotacja UMiG

500 000,00

500 000,00

100,00

Sprzedaż usług

72 300,00

74 450,99

102,98

Wpływy z różnych

21 440,00

21378,25

99,71

Pozostałe przychody

0,00

20 733,33

Kapitalizacja odsetek

25,00

10,05

40,20

593 765,00

616 572,72

103,84

593 765,00

547 401,49

92,19

rozliczeń

Razem przychody
Razem koszty

Wydatki inwestycyjne na opracow. wniosku dot. termomodernizacji budynku Domu Kultury32 354,00
Dom Kultury służy do realizacji zadań gminy w zakresie upowszechniania kultury, opartej
na wartościach uniwersalnych oraz ożywianiu lokalnych i regionalnych tradycji kulturowych.
Do podstawowych zadań domu kultury należy: rozwijanie i koordynacja inicjatyw kulturalnych,
organizacja zespołowego uczestnictwa w gminnych imprezach kulturalnych, prowadzenie bieżącej
informacji kulturalnej na terenie gminy, edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,
popularyzacja książek i czytelnictwa.
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Dom Kultury otrzymuje roczną dotację podmiotową od Organizatora na działalność. Prowadzi też
działalność odpłatną której uzyskane środki, zgodnie ze Statutem, wykorzystywane są w celu
pokrycia kosztów działalności bieżącej.

Pracownicy.
Dom Kultury w 2020r. zatrudniał 10 pracowników na umowę o pracę: biuro 2 i ¾ etatu – 3
osoby (dyrektor, główny księgowy, pracownik kancelaryjny), obsługa 2 etaty – 2 osoby, instruktor
plastyki ½ etatu – 1 osoba , biblioteka (2 oddziały w Ćmielowie oraz filia w Borii) 2,5 etatu – 3
osoby- od 2 lutego 2021 1 osoba na zastępstwie za pracownika, który był na zwolnieniu lekarskim,
następnie urlopie macierzyńskim , a do 31 grudnia 2020 r na urlopie rodzicielskim. Dodatkowo
zatrudnione było 5 osób na umowę zlecenie prowadzące: zajęcia taneczne, Chór Środowiskowy
„Jutrzenka” i zespoły śpiewacze „Borianki” i „Stocaneczka”, instruktor gry na pianinie i gitarze,
instruktor śpiewu, instruktor gry na saksofonie
Koła zainteresowań, biblioteka.
a/ koło muzyczne :

1. nauka gry na gitarze, pianinie, keyboard
2. nauka śpiewu
3. nauka gry na saksofonie
b/ koło plastyczne (nauka rysunku, wykorzystanie różnych technik plastycznych)
c/ koło taneczne (nauka tańca współczesnego w grupach, tworzenie układów grupowych)
d/ koło teatralne (nauka pracy grupowej przy realizacji prostych form teatralnych, praca na scenie,
z mikrofonem)
e/ koło akustyka zrzesza zespoły muzyczne: instrumentalne, wokalno – instrumentalne.
f/ chór Środowiskowy „Jutrzenka” zrzesza osoby dorosłe chcące działać na płaszczyźnie śpiewu
chóralnego, wielogłosowego.
g/ zespół śpiewaczy „Stocaneczka” – ponad 30 lat istnienia. Zespół skupia osoby chcące
kultywować miejscowe tradycje ludowe.
h/ zespół śpiewaczy „Borianki” – zespół działający ponad 30 lat, kultywujący miejscowe tradycje
ludowe.
i/ Biblioteka: Biblioteka Publiczna będąca w strukturze Domu Kultury w Ćmielowie, prowadzi
2 oddziały w Ćmielowie i Filie biblioteczną w Borii. Do głównych zadań należy promocja
czytelnictwa. Dlatego wiele działań takich jak lekcje czytelnicze dla uczniów czy konkursy
literackie lub zajęcia w kole teatralnym są nastawione na edukowanie oraz zachęcanie młodego
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pokolenia ćmielowian do czytania. Biblioteka corocznie zakupuje nowości czytelnicze, które
poszerzają księgozbiór. W siedzibie w Ćmielowie znajduje się czytelnia internetowa z której każdy
może skorzystać, wyszukać potrzebne informacje w Internecie i je wydrukować. Sama biblioteka
od 9 lat jest włączona w system online co czytelnikom pozwala sprawdzić dostępność pozycji
czytelniczej i jej zarezerwowanie.

Działalność
Dom Kultury im. W. Gombrowicza w Ćmielowie prowadzi działalność w budynku przy ul. Rynek
50. Budynek ten nie jest przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
W 2020 roku zorganizowano następujące wydarzenia :
Imprezy:
Finał WOŚP
Ferie zimowe dla dzieci
I Porcelanowa Choinka 2020
8 marca Dzień Kobiet
Wiersze dla dzieci online
Konkurs na maskotkę Ćmielowa
Wystawa Plenerowa – 515 lecie Ćmielowa
Otwarcie Ćmielowskiej Tężni Solankowej
Plenerowe Wakacje z DK 2020
Koncert Rekreacyjny przy Tężni
Projekcja Filmu promującego Gminę Ćmielów
Rekordowe Lato 2020
Dożynki Gminne 2020
Piknik z Krzemiennym Kręgiem
Uroczyste otwarcie sali lustrzanej
Narodowe Czytanie
Otwarcie Placu zabaw w Woli Grójeckiej
Tokarnia – Świętokrzyski Jarmark Agroturystyczny
Muzyczna Jesień z DK
„Jak zrobić kotylion na Dzień Niepodległości”
Konkurs na ozdobę choinkową
„Mikołaj widziany w Gminie Ćmielów”
Czytamy dla Szymusia
Dom Kultury organizuje uroczystości patriotyczne w dniu 3 Maja i 11 Listopada
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WOŚP 2020

I Porcelanowa Choinka

41

Dzień Kobiet

Wystawa plenerowa

42

Otwarcie Tężni Solankowej

Plenerowe Wakacje z DK

43

Koncert rekreacyjny przy tężni

Wakacje z Radiem Rekord

44

Dożynki Gminne

Otwarcie sali lustrzanej

45

Narodowe Czytanie

Tokarnia – Świętokrzyski Jarmark Agroturystyczny
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Mikołajki 2020

 Działalność Biblioteki Publicznej w Ćmielowie za 2020 rok
Aspekt finansowy:
PRZYCHODY
Dotacja UMiG

PLAN

WYKONANIE

%

147 065,00

147 065,00

100

Dofinansowanie z BN

5 000,00

Pozostałe przychody

5 606,67

Przychody finansowe

1,43

Razem przychody

147 065,00

157 673,10

107,21

Razem koszty

147 065,00

158 741,59

107,94

Działalność
W gminie w 2020 roku funkcjonuje dwie biblioteki. Biblioteka główna z siedzibą przy
Domu Kultury im. W. Gombrowicza w Ćmielowie ul. Rynek 50 składająca się z dwóch oddziałów
bibliotecznych: Oddział dla dorosłych, Oddział dla dzieci i młodzieży oraz filii bibliotecznej
w Borii, która mieści się w budynku OSP Boria. Biblioteka główna mieści się na drugim piętrze
w/w obiektu stanowi to duży problem dla czytelników starszych i niepełnosprawnych. Obydwa
obiekty biblioteczne nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
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Księgozbiór biblioteczny na dzień 1 stycznia 2020 roku wynosił 32072 woluminów
co w szczegółowym rozbiciu przedstawia się następująco: Biblioteka w Ćmielowie stanowi 23621
woluminów, filia biblioteczna w Borii 8451 woluminów. Zaś z dniem 31 grudnia 2020 roku
przedstawia się następująco: 34 803 woluminów łącznie. Łączny zakup księgozbioru
bibliotecznego to 566 książek w tym zakup w filii bibliotecznej 85 książek w tym 120 książek
pozyskanych od czytelników jako dar na wartość 748,99. Łączna kwota zakupów bibliotecznych
to 10 057,00 zł, w tym w filii bibliotecznej 2012,20. Łącznie zakupiono 231 książek ze środków
własnych za kwotę 5029,01 i 215 ze środków ministerialnych za 5028,21 zł. Biblioteka nie
gromadzi żadnych zbiorów audiowizualnych.
Na początku roku kalendarzowego zarejestrowano 724 czytelników w tym 99 czytelników
w filii bibliotecznej w Borii, zaś na koniec grudnia 2019 roku liczby te wynosiły 936 w tym 151
to czytelnicy korzystający z filii biblioteki.
Warto nadmienić, że na koniec 2020 roku łącznie wypożyczono 12 239 woluminów z czego 744
to wypożyczenia z Borii.
W ciągu roku kalendarzowego z usług na miejscu (czytelnia – udzielanie informacji,
czytelnia internetowa ) skorzystało łącznie 1578 czytelników oraz w filii w Borii : 133 osoby.
Przeprowadzono w bibliotece ubytki książek w obydwu oddziałach bibliotecznych w sumie
ubytkowano

3297

książek.

Uporządkowano

księgozbiór

biblioteczny

alfabetycznie

w

poszczególnych działach według UKD. Odnowione zostały rozdzielacze. Przeprowadzono
renowacje regałów bibliotecznych. Przygotowano zaplecze biblioteczne dla książek które są
przenoszone na kwarantannę.
W poprzednich latach 2018, 2019 wzbogacono zbiory biblioteczne w pozycje godne uwagi
i zainteresowania. Powiększono księgozbiór biblioteczny między innymi o najnowsze książki
noblistki Olgi Tokarczuk, powieści historyczne obyczajowe, romanse, biografie .
Liczba powieści i romansów historycznych również znacznie się powiększyła np. książki z cyklu
„Książęcy detektywi”, biografie: Agnieszki Osieckiej i Ireny Jarockiej. Biblioteka stara się sprostać
zainteresowaniom czytelniczym. Dość bogaty rynek wydawniczy śledzimy na stronach
internetowych i zakupujemy książki np. Mroza, Chmielarza, Świst , Świątek.
Z roku na rok stale powiększamy księgozbiór oddziału dla dzieci i młodzieży o lektury, lektury z
opracowaniem, analizy, streszczenia, księgozbiór podręczny: słowniki, literatura popularnonaukowa.
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Planując zakupy dostosowujemy księgozbiór z myślą o każdej grupie wiekowej naszej
społeczności gminy. Dla najmłodszych polecamy odpowiednie książeczki dźwiękowe

z

bohaterami współczesnych bajek.
Dokonując zakupu sugerujemy się rankingiem najbardziej poczytnych książek oraz
sugestiami naszych czytelników. Poszczególne biblioteki zatrudniają łącznie trzech pracowników.
W rozbiciu szczegółowym w bibliotece głównej w Ćmielowie jest 2 bibliotekarzy zaś w Borii: 1
bibliotekarz. Biblioteka pracuje w systemie zmianowym od poniedziałku do soboty w godzinach
od 8.00 do 16.30 natomiast sobota w godz. 8.00 do 15 . Zostały zmienione godziny pracy biblioteki
z uwagi na sytuacje jaką obecnie mamy ( pandemia i obecna sytuacja epidemiczna ) Mamy
utworzony punkt wypożyczeń książek na korytarzu przed wejściem do bibliotek nie daje takiej
satysfakcji jak wolny dostęp do półek który pozwalał na bliski kontakt z książkami . W obecnej
sytuacji wszystkie książki które nam zwracają czytelnicy przechowujemy w odrębnym
pomieszczeniu na kwarantannie. Po upływie 7 dni odpowiednio dezynfekowane i układane są w
działach według UKD.
Biblioteka w Ćmielowie oraz Filia biblioteczna w Borii posiadają łącznie 10 komputerów, w tym 7
do użytku czytelników z dostępem do Internetu oraz 3 na potrzeby bibliotekarzy.
Katalog

on-line

zapewnia

bibliotece

szczegółowe

przeglądanie

księgozbioru

bibliotecznego, dostęp do własnego konta bibliotecznego, rezerwację książek , zamawianie książek
pocztą elektroniczną, powiadamianie czytelników o terminie zwrotu wypożyczonych zbiorów.
Biblioteka posiada oprogramowanie biblioteczne MAK+ z którego korzysta od początku 2015 roku
Wprowadzanie księgozbioru do bazy danych i uruchomienie systemu bibliotecznego trwało dwa
lata.
W 2020 roku biblioteki zorganizowały 47 łącznie imprez w tym w formie on-line 38. Do
najciekawszych należy zaliczyć Narodowe Czytanie - prezentacja przedstawienia Balladyny w
wykonaniu dzieci z koła teatralnego. Inscenizacja odbywała się na świeżym powietrzu w
godzinach

wieczornych,

przy

świetle

lampionów,

stroje

ludowe,

muzyka

dekoracje,

odzwierciedlały nastrój utworu Balladyna. Pozostałe to: Wakacje plenerowe, koncert rekreacyjny,
Konkurs świąteczny ,,Święta tuż, tuż a ty świąteczną dekorację stwórz” itp.
W wydarzeniach formie tradycyjnej wzięło tych wzięło udział około 1585 osób. Natomiast w
formie on-line liczba osób 28 762.
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POMOC SPOŁECZNA

 Pomoc społeczna
Budżet Ośrodka w ramach środków własnych Gminy i dotacji celowej w okresie od
1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wyniósł łącznie 11.821.770,59 zł, z czego z dotacji celowej
pochodziła kwota 10.268.451,48 zł, natomiast ze środków własnych gminy wydatkowano środki
finansowe w wysokości 1.553.319,11 zł.
W 2020r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Ćmielowie wypłacił zasiłki stałe dla 94 osób na łączną
kwotę 546.551,21 zł, w tym:
 75 osobom samotnie gospodarującym,
 19 osobom pozostającym w rodzinie.

Ogólna liczba wypłaconych świadczeń w ramach zasiłku stałego w 2020 roku wyniosła 1087. Cała
kwota przeznaczona na ten cel pochodziła z dotacji.
W 2020 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Ćmielowie wypłacił zasiłki okresowe dla 21
osób. Głównym powodem udzielenia pomocy w formie zasiłku okresowego było bezrobocie oraz
niepełnosprawność i długotrwała choroba.
Ogólna liczba wypłaconych świadczeń w ramach zasiłku okresowego w 2020 roku
wyniosła 74.
Na ten cel Ośrodek Pomocy Społecznej w Ćmielowie w 2020 roku wydatkował łączną kwotę
32.879,42 zł, z czego 31.918,00 zł pochodziło z dotacji, a 961,42 zł ze środków własnych gminy.
Od osób pobierających zasiłek stały Ośrodek Pomocy Społecznej w Ćmielowie opłacał
składki na ubezpieczenie zdrowotne - zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2020r. poz. 1398z późn zm.).
Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne określają przepisy o systemie ubezpieczeń
zdrowotnych.
W roku 2020 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Ćmielowie odprowadził składki zdrowotne
od osób pobierających zasiłek stały na kwotę 45.667,75 zł. Całość kwoty pochodzi z dotacji.
W roku 2020 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Ćmielowie wypłacił zasiłki celowe i
specjalne celowe

na łączną kwotę 144.406,85 zł (środki własne gminy). Z tej formy pomocy

skorzystało 247 osób, w tym:
- zasiłki celowe – 238 osób, w tym: specjalne celowe – 64 osoby,
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- udzielenie schronienia – 8 osób,
- sprawienie pogrzebu – 1 osoba.
W 2019 r. w Gminie Ćmielów ruszył program lekowy dla osób ponoszących duże wydatki
na zakup leków. Dnia 21 lutego 2020r. Rada Miejska w Ćmielowie podjęła Uchwałę Nr
XXIV/143/2020 w sprawie przyjęcia „Programu osłonowego w zakresie zmniejszania wydatków na
leki poniesionych przez mieszkańców Gminy Ćmielów na rok 2020”. Uchwała weszła w życie z
dniem podjęcia.
Program lekowy ma służyć osobom przewlekle chorym i niepełnosprawnym, bez względu na
wiek, których kryterium dochodowe w 2020 roku nie przekraczało 1752,50 zł dla osoby samotnie
gospodarującej i 1320 zł dla osoby w rodzinie. O pomoc mogą się ubiegać osoby, których
kwartalne wydatki na leki przekraczają 10 proc. budżetu osoby lub rodziny, a roczne wsparcie w
ramach programu nie może wynieść więcej niż 500 zł.
W 2020r. z programu lekowego skorzystało 31 osób.
Wydatki na realizację powyższego zadania wynosiły 14.920,54 zł i zostały pokryte ze środków
własnych budżetu gminy.
Program „Posiłek w szkole i w domu” zapewnia pomoc zarówno osobom starszym,
niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach
znajdujących się w trudnej sytuacji.
Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku,
świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz
świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
Istotnym elementem Programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym
zjedzenia gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej.
W roku 2020 r. Programem objętych zostało ogółem 477 osób, z czego 91 dzieci i młodzieży
szkolnej objętych było pomocą w formie pokrycia kosztów dożywiania w placówkach szkolnych
(13 osób stanowiły dzieci w wieku przedszkolnym, zaś 78 osób to uczniowie szkół podstawowych
i średnich).
Pomoc w formie zasiłku celowego otrzymały 174 rodziny (386 osób w rodzinach) – art. 7
ustawy

o pomocy społecznej.
Przy realizacji tego zadania Ośrodek Pomocy Społecznej w Ćmielowie w roku 2020r.

korzystał ze środków własnych, a także z dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa:
Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego

– 165.916,00 zł

Środki własne

– 48.344,80 zł
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Łącznie stanowi to kwotę

– 214.260,80 zł

Ogółem w ramach Programu wydatkowano:
‒ na pokrycie kosztów dożywiania w placówkach szkolnych: 21.801,30 zł
‒ na wypłatę zasiłków celowych:

192.459,50 zł.

Fundusz płac (dla kierownika, głównej księgowej, pracowników działu księgowości,
pracowników socjalnych, pracownika gospodarczego) wraz z utrzymaniem Ośrodka za 2020 r.
wyniósł: 641.357,24 zł w tym:
Środki własne – 568.159,24 zł
Dotacja z UW – 73.198,00 zł.,
Ośrodek Pomocy Społecznej w Ćmielowie w 2020 roku realizował usługi opiekuńcze w
miejscu zamieszkania dla 39 osób w ramach 4 etatów. Łączny czas pomocy świadczonej przez
opiekunki w miejscu zamieszkania osób starszych wyniósł w 2020 roku 5471 godzin. Poniesiony
koszt w związku z realizacją zadania wyniósł łącznie 207.080,82 zł, na którą to kwotę składają się
wydatki w ramach programu rządowego Opieka 75+ w kwocie 4.455,00 zł sfinansowane z dotacji
oraz środki własne gminy w kwocie 202,625,82 zł.
W 2020 r. zatrudniona była jedna opiekunka świadcząca usługi specjalistyczne dla 10 osób.
Łączny czas pomocy świadczonej przez opiekunkę specjalistyczną w 2020 roku wyniósł 1196,5
godzin. Koszt realizacji tego zadania w 2020 r. wyniósł 53.705,39 zł i w całości został sfinansowany
z dotacji celowej.
Ważnym aspektem działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Ćmielowie w 2020 roku
była działalność w ramach ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
zgodna z „Gminnym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie na lata 2018-2022”. Realizując w/w Program w 2020 roku Ośrodek Pomocy
Społecznej w Ćmielowie zatrudniał psychologa na umowę zlecenie. W ramach poradnictwa
psychologicznego odbyło się 124 indywidualnych konsultacji psychologicznych zarówno z
osobami starszymi, jak i dziećmi i młodzieżą szkolną. Koszt realizacji poradnictwa w 2020 r.
wyniósł 4.786,86 zł i w całości był pokryty ze środków własnych gminy.
Zgodnie z art. 17. ust. 1. pkt 16 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym jest kierowanie do domu pomocy
społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu.
W 2020 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Ćmielowie do domów pomocy społecznej
skierował 7 osób.
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Ogółem w 2020 r. Ośrodek ze środków własnych gminy opłacił pobyt w DPS dla 19 osób
starszych, samotnych i chorych na łączną kwotę 389.322,11 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ćmielowie realizuje zadania wynikające z ustawy o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej.
W ramach tego zadania w 2020r. zatrudniony był pracownik na stanowisku: asystent rodziny w
wymiarze 1 etatu. Na ten cel Ośrodek Pomocy Społecznej w Ćmielowie w 2020 roku wydatkował
łączną kwotę 50.102,35 zł, z czego 1.700,00 zł pochodziło z dotacji, a 48.402,35 zł ze środków
własnych gminy. Działaniami asystenta rodziny w 2020 roku objętych zostało 12 rodzin z terenu
gminy Ćmielów o najtrudniejszym spektrum problemów, w których wychowywało się 25 dzieci.
W 2020 r. ze względu na osiągnięty cel asystent rodziny zakończono pracę z jedną rodziną.
W roku 2020 Ośrodek Pomocy Społecznej w Ćmielowie ze środków własnych gminy opłacał
pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych 19 dzieciom na łączną
kwotę 122.392,16 zł, w tym:
 w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na kwotę: 95.968,33 zł,
 w rodzinach zastępczych na kwotę: 26.423,83 zł.
W ramach realizacji ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych w 2020 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Ćmielowie
prowadził 19 postępowań i wydał 19 decyzji dla 17 osób potwierdzających prawo do świadczeń
opieki zdrowotnej. Koszt realizacji tego zadania w 2020 r. wyniósł 1.330,00 zł i w całości był
pokryty z dotacji.
Karta Dużej Rodziny jest dokumentem identyfikującym członka rodziny wielodzietnej. Prawo
do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się
rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co
najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek. W 2020 r. wnioski o przyznanie Kart Dużej
Rodziny w Ośrodku złożyło 19 rodzin (w tym 9 rodzin, w których tylko rodzice spełniali warunki
do przyznania kart) i zostało wydanych 62 karty (38 kart dla rodziców/małżonków, 24 karty dla
dzieci).
Wydatki na realizację powyższego zadania wynosiły 156,92 zł i zostały pokryte ze środków
budżetu państwa.
Ustawa o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003r. (tekst jednolity Dz. U. z
2020r. poz. 111).
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W 2020 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Ćmielowie wypłacił 4649 zasiłków rodzinnych
na łączną kwotę 515.103,47 zł, w tym 364 zasiłki rodzinne w oparciu o zasadę „złotówka za
złotówkę” na łączną kwotę 16.636,47 zł.
W 2020 r. tut Ośrodek wypłacił 31 dodatków z tytułu urodzenia dziecka na łączną kwotę
22.590,03 zł, w tym 9 dodatków w oparciu o zasadę „złotówka za złotówkę” na kwotę 590,03 zł.
W 2020 r. Ośrodek wypłacił 159 dodatków z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie
korzystania z urlopu wychowawczego na łączną kwotę 50.915,07 zł, w tym 3 dodatki w oparciu o
zasadę „złotówka za złotówkę” na kwotę 1.101,07 zł.
W 2020 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Ćmielowie wypłacił 106 dodatków z tytułu
samotnego wychowywania dziecka na łączną kwotę 17.349,75 zł, w tym 34 dodatki w oparciu o
zasadę „złotówka za złotówkę” na kwotę 2.493,75 zł.
W 2020r. wypłacono 369 dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka
niepełnosprawnego

na łączną kwotę 36.165,89 zł, w tym w oparciu o zasadę „złotówka za

złotówkę” 47 dodatków na kwotę 1.705,89 zł.
W 2020r. wypłacono 479 dodatków z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego na łączną kwotę
24.895,66 zł, w tym w oparciu o zasadę „złotówka za złotówkę” 235 dodatków na kwotę 763,66 zł.
W 2020 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Ćmielowie wypłacił 787 dodatków z tytułu
podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania w łącznej kwocie 51.360,72 zł, w tym
91 dodatków w oparciu o zasadę „złotówka za złotówkę” na kwotę 1.893,72 zł.
W 2020 r. wypłacono 559 dodatków z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej w
łącznej kwocie 50.392,45 zł, tym 52 dodatki w oparciu o zasadę „złotówka za złotówkę” na kwotę
2.259,45 zł.
W 2020 r. Ośrodek wypłacił 3262 zasiłki pielęgnacyjne na łączną kwotę 682.623,00 zł. Wypłacono
131 specjalnych zasiłków opiekuńczych na łączną kwotę 80.660,00 zł. Wypłacono również 468
świadczeń pielęgnacyjnych na łączną kwotę 769.978,00 zł.
W 2020r. opłacono 469 składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od osób
pobierających świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę 174.801,78 zł.
Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają osoby pobierające
świadczenie pielęgnacyjne albo specjalny zasiłek opiekuńczy (…) przyznane na podstawie
przepisów o świadczeniach rodzinnych, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego
z innego tytułu.
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W 2020r. opłacono 362 składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających
świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę 43.091,60 zł. W 2020r. w
ramach jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka wypłacono 45 świadczeń na łączną
kwotę 45.000,00 zł.
W 2020 r. tut. Ośrodek wypłacił 245 świadczeń rodzicielskich na łączną kwotę 227.395,00 zł.
Ogółem w 2020 r. do Ośrodka Pomocy Społecznej w Ćmielowie wpłynęło 445 wniosków w
sprawie świadczeń rodzinnych. Wypłacono ogółem 11290 świadczeń rodzinnych dla 563 rodzin
na łączną kwotę 2.574.429,04 zł.
Kwota odzyskanych w 2020 r. nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wyniosła 27.487,93
zł, w tym:
 kwota odzyskanych nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe: 17.046,19 zł;
 kwota odzyskanych nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za 2020 r: 10.441,74 zł.

O świadczenia z funduszu alimentacyjnego może ubiegać się osoba uprawniona, co oznacza
osobę uprawnioną do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub
zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.
Ogółem w 2020 r. do Ośrodka Pomocy Społecznej w Ćmielowie wpłynęło 54 wniosków w
sprawie z funduszu alimentacyjnego, wypłacono 745 świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 54
rodzin na łączną kwotę 344.166,21 zł.

Średnia kwota świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłaconego w 2020 r. wynosiła 377,67
zł, przy czym najniższa kwota wypłacona dla jednej osoby uprawnionej wynosiła 255,33 zł, a
najwyższa wynosiła 500,00 zł miesięcznie.

Kwota odzyskanych w 2020 r. nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego
wyniosła 1.800,00 zł, w tym:
 kwota odzyskanych nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego za lata
ubiegłe: 0,00 zł;
 kwota odzyskanych nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego za 2020 r:
1.800,00 zł.

Na dzień 31.12.2020r. należności dłużników alimentacyjnych wynoszą łącznie 4.871.761,59 zł +
odsetki ustawowe za opóźnienie, w tym:
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 z tytułu wypłaconych do 30.09.2008r. zaliczek alimentacyjnych: 412.625,13 zł;
 z tytułu wypłaconych od 1.10.2008r. świadczeń z funduszu alimentacyjnego: 4.459.136,46 zł;
Odsetki ustawowe za opóźnienie od w/w należności na dzień 31.12.2020 r. wynoszą: 1.741.925,71
zł.
Każdy dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela
należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej
do alimentów, łącznie z ustawowymi odsetkami za opóźnienie.

Kwota zwrócona przez dłużników alimentacyjnych w 2020 r. z tytułu wypłaconych świadczeń
alimentacyjnych wynosiła 162.523,56 zł.
W 2020r. na dochód własny gminy Ćmielów z tytułu zwrotu należności przez dłużników
alimentacyjnych przekazana została kwota 25.723,16 zł
W ramach Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w 2020r. Ośrodek Pomocy
Społecznej w Ćmielowie obsługiwał 158 dłużników alimentacyjnych, w tym 65 z terenu gminy
Ćmielów.

W 2020 r. zasiłki dla opiekuna pobrało w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ćmielowie 11
rodzin (109 świadczeń) w łącznej kwocie 66.980,00 zł.
Kwota odzyskanych w 2020 r. nienależnie pobranych świadczeń z tytułu wypłaconych zasiłków
dla opiekuna wyniosła 820,00 zł, w tym:
 kwota odzyskanych nienależnie pobranych świadczeń z tytułu wypłaconych zasiłków dla
opiekuna za lata ubiegłe: 600,00 zł;
 kwota odzyskanych nienależnie pobranych świadczeń z tytułu wypłaconych zasiłków dla
opiekuna za 2020 r: 220,00 zł.

Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
Zgodnie z Ustawą z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń za osobę pobierającą
zasiłek dla opiekuna wójt, burmistrz lub prezydent miasta opłaca składkę na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe.

W 2020r. opłacono 24 składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od osób pobierających
zasiłek dla opiekuna na kwotę 4.094,72 zł.
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W 2020r. opłacono 41 składek na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających zasiłek dla
opiekuna na kwotę 2.288,20 zł.
Sprawy związane z realizacją świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
zasiłków dla opiekunów, obsługą dłużników alimentacyjnych i wypłatą świadczeń w ramach
Ustawy „Za życiem” prowadzone są przez trzech pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w
Ćmielowie w wymiarze 2 etatów.
Łączna kwota wydatków za 2020 r. na realizację wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń
z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów, składek na ubezpieczenie emerytalne i
rentowe oraz zdrowotne od osób pobierających świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna
(3.209.851,55 zł) wraz z kosztami utrzymania (91.964,18 zł), pomniejszona odpowiednio o kwotę
odzyskanych

nienależnie

pobranych

świadczeń

rodzinnych,

świadczeń

z

funduszu

alimentacyjnego i zasiłków dla opiekuna za rok bieżący, t.j. 2020 (12.461,74 zł) wyniosła ogółem
3 289 353,99 zł.
Sprawy związane z realizacją świadczeń wychowawczych (500+) prowadzone były przez dwóch
pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Ćmielowie w ramach 0,75 etatu.

W 2020 roku wypłacono 11 661 świadczeń wychowawczych dla 678 rodzin, w których
wychowywało się 1028 dzieci do 18 roku życia (w tym: 511 dziewczynek, 517 chłopców).

Kwota odzyskanych w 2020 r. nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wyniosła
1.500,00 zł, w tym:
 kwota odzyskanych nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe:
1.500,00zł,
 kwota odzyskanych nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za 2020 r: 0,00 zł.

Kwota wypłaconych w 2020 roku świadczeń wychowawczych wyniosła 5.771.561,00 zł. Koszt
obsługi zadania wyniósł 49.484,22 zł. Łącznie wydatki na realizacja świadczenia wychowawczego
za 2020 roku, pomniejszone odpowiednio o kwotę odzyskanych nienależnie pobranych świadczeń
wychowawczych przypisanych do zwrotu ostateczną decyzją za rok bieżący, t.j. 2020 zamknęły
się w kwocie 5.821.045,22 zł.
W 2020r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Ćmielowie wykonywał zadania wynikające z
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków
realizacji rządowego programu "Dobry Start" , zmienionego Rozporządzeniem Rady Ministrów z
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dnia 9 lipca 2019r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji
rządowego programu "Dobry Start".
W 2020r. świadczenie „Dobry Start” otrzymało 669 dzieci na łączną kwotę 200.700,00 zł.
Realizacją programu rządowego „Dobry start” zajmowało się 3 pracowników jednostki. Ogólny
koszt realizacji programu „Dobry Start” przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Ćmielowie w 2020
roku wyniósł 207.390,00 zł, w tym koszty obsługi: 6.690,00 zł.

W 2020 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Ćmielowie wypłacił 12 świadczeń w postaci
wynagrodzenia dla opiekuna prawnego dla jednej osoby w łącznej kwocie 3.600,00 zł. Całkowity
koszt zadania wyniósł 3654,00 zł.

W październiku 2020 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Ćmielowie w związku z utrzymującym się
stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, uwzględniając potrzeby osób w wieku 70
lat i więcej z terenu gminy Ćmielów w zakresie ochrony przed zakażeniem Covid-19, przystąpił
do realizacji rządowego programu „Wspieraj Seniora”.

Ośrodek, mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo Seniorów z terenu naszej gminy, którzy
zdecydowali się w tym trudnym okresie pozostać w domach udzielał im wsparcia, które w
szczególności polegało na dostarczaniu przez pracowników tutejszego Ośrodka zakupów zgodnie
ze wskazanym przez Seniora zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym
artykuły spożywcze, środki higieny osobistej, lekarstwa.

Wydatki na realizację powyższego zadania w 2020 roku wynosiły 28.013,00 zł, z czego 22.410,00
zł pochodziło z dotacji, a 5.603,00 zł ze środków własnych gminy.

Ogółem wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej w Ćmielowie w roku 2020 wyniosły: 11 821 770,59
zł w tym:
1) pomoc społeczna – 2.503.981,38 zł, co stanowi 21,18 % wydatków, w tym:
 zadania zlecone: 58.846,31 zł,
 zadania własne dofinansowywane: 891.815,96 zł,
 zadania własne: 1.553.319,11zł (tj. 13,14 % wszystkich wydatków)
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2) świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłek dla opiekuna – 3.289.353,99 zł, co
stanowi 27,83 %wydatków
3) pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 5.821.045,22 zł, co stanowi 49,24 % wydatków
4) program „Dobry Start” – 207.390,00 zł, co stanowi 1,75. % wydatków.

W porównaniu z rokiem 2019, w którym wydatki wynosiły 10.564.477,38 zł w 2020 r. nastąpił
wzrost wydatków o 10,63 %. Spowodowane jest to głównie wprowadzeniem zmian w ustawie o
pomocy państwa wychowywani dzieci, t.j. objęcie wsparciem wszystkich dzieci do 18 roku życia
bez względu na kryterium dochodowe.

W 2020 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Ćmielowie załatwił 1282 wnioski z zakresu zadań
własnych i zleconych wynikających z ustawy o pomocy społecznej.
Analizując powody trudnej sytuacji życiowej mieszkańców gminy Ćmielów należy wymienić
przede wszystkim brak pracy, ubóstwo, a także długotrwałą chorobę i niepełnosprawność.

Ponadto Ośrodek współpracuje z Bankiem Żywności w Ostrowcu Świętokrzyskim. W 2020 roku
w ramach tej współpracy pozyskano artykuły żywnościowe w ilości 45 tony 895 kg . Wartość
pozyskanej pomocy wyniosła 204.629,41 zł, a z pomocy tej skorzystało 930 osób, gdyż zwiększono
kryterium dochodowe i limit osób mogących skorzystać z pomocy.
W roku ubiegłym do Ośrodka wpłynęło 18 Niebieskich Kart dotyczących przemocy w rodzinie,
przemoc dotyczyła 17 rodzin. Zespół interdyscyplinarny pod przewodnictwem pracownika
socjalnego dokonuje diagnozy sytuacji rodziny i opracowuje indywidualny plan pomocy dla osób
dotkniętych przemocą i realizuje go oraz podejmuje działania w stosunku do osób podejrzanych o
stosowanie przemocy. Osoby doznające przemocy mają możliwość korzystania z pomocy
psychologa.
Ogółem liczba osób objętych pomocą zespołu w roku 2020 wyniosła 58 osób, w tym: kobiety – 16,
mężczyźni – 27, dzieci – 15.

Od 2020 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Ćmielowie w ramach Programu „Czyste Powietrze”
wydaje zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego
członka gospodarstwa domowego. W 2020 roku tut. Ośrodek wystawił 4 zaświadczenia, niezbędne
do ubiegania się o dofinansowanie w ramach w/w programu.
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Obszarem wymagającym szczególnej uwagi w najbliższych latach jest wsparcie dla osób starszych
z terenu naszej gminy. Fakt starzenia się naszej społeczności lokalnej generuje potrzebę
zintensyfikowania działań w obszarze pomocy dla seniorów, aby jak najdłużej utrzymać ich
prawidłowe funkcjonowanie w miejscu zamieszkania. W związku z tym w 2020 r. Ośrodek
Pomocy Społecznej w Ćmielowie przy ścisłej współpracy z lokalną władzą przystąpił do
utworzenia w gminie Ćmielów Klubu „Senior+” i Dziennego Domu „Senior+”. Te dwa ośrodki
wsparcia zgodnie z Uchwałami Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 18 grudnia 2020r. Nr
XXXIV/210/2020 i Nr XXXIV/211/2020 od 01 stycznia 2021 roku weszły w struktury
organizacyjne Ośrodka Pomocy Społecznej w Ćmielowie.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Ćmielowie w 2020 r. pomimo pandemii COVID 19 w
ramach reżimu sanitarnego obsługiwał interesantów z terenu gminy Ćmielów nieustannie, bez
zamykania budynku.
W ramach „Tarczy antykryzysowej 4.0” Ośrodek wystąpił z wnioskiem do ZUS o zwrot składek z
tytułu zwolnienie z opłacania składek za m-ce marzec 2020, kwiecień 2020, maj 2020. W
odpowiedzi Ośrodek otrzymał kwotę 35.458,92 zł, z czego ujęto na zmniejszenie wydatków
własnych kwotę 22.478,94, a kwotę 7.979,98 zwrócono do Budżetu Państwa tytułem zwrotu
dotacji.

OCHRONA ZDROWIA
Na terenie gminy

nie ma podmiotów leczniczych, zarządzanych przez gminę. Większość

mieszkańców gminy korzysta z usług NZOZ „Pacjent” w Ćmielowie oraz Filii w Borii. W gminie
w 2020 r. funkcjonowały 2 apteki.
Realizowanie przepisów ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Na podstawie ustawy z dnia 26 października

1982r. o wychowaniu w trzeźwości

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w 2020 roku przedsiębiorcom udzielono 3 zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych, w przeważającej części były to zezwolenia przedłużające już
wcześniej posiadane, z zezwoleń jednorazowych na sprzedaż napojów alkoholowych w 2020r.
przedsiębiorcy nie korzystali. Łączna liczba zezwoleń uprawniających do sprzedaży napojów
alkoholowych, ważnych w 2020 r. wynosiła:
- na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży – 48
60

- na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży - 2
Za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przedsiębiorcy wnieśli opłaty
w łącznej kwocie 103 370,18 zł.
Środki te zgodnie z ustawą przekazywane są na realizację Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.
W Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Narkomanii
na rok 2020 uwzględniono między innymi przedsięwzięcia polegające na wspieraniu działalności
w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, promowania zdrowego stylu życia, itp.
W 2020 r. zorganizowano cykl warsztatów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałaniu agresji,
narkomanii i innym uzależnieniom.
Z uwagi na pandemię wszystkie programy, warsztaty i szkolenia przeprowadzono w formie online
i były to miedzy innymi :
- Program „Moje życie wolne od uzależnień” skierowane do uczniów klas VI, VII i VIII. Na
program złożyły się następujące elementy:
Cykl warsztatów 90 minutowych pt. „Uzależnienia”
Cykl warsztatów 90 minutowych pt. „ Radzenie sobie z konfliktami”
Cykl warsztatów 90 minutowych pt. „ Rozwój tożsamości”
Ankieta ewaluacyjna.
- Szkolenie dla dzieci i młodzieży „ Porozmawiajmy o środkach psychoaktywnych, fakty ,mity,
pytania dot. uzależnień”
- Szkolenie dla nauczycieli „ Przemoc seksualna wobec małoletniego”
- Szkolenie dla rodziców „ Zagrożenia uzależnieniami, których nie zauważamy”
- Szkolenie dla uczniów „ Porozmawiajmy o przemocy i agresji oraz o siłach napędzających
te zachowania”
- Szkolenie dla nauczycieli „Zachowania agresywne młodzieży ”
- Szkolenie dla rodziców „ Zachowania agresywne młodzieży”

Działaniami tymi objęto 455 uczniów wszystkich klas szkół na terenie gminy, 420 rodziców
i 54 nauczycieli.
Gminna

Komisja

Rozwiązywania

Problemów

Alkoholowych

prowadziła

szereg

postępowań w stosunku do osób z problemem alkoholowym.
Dużo osób uczęszczało na zajęcia dla osób z problemem alkoholowym. Większość z nich bierze
udział zajęciach regularnie. Zajęcia prowadzone były w Punkcie Konsultacyjnym w siedzibie
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Domu Kultury w Ćmielowie , w każdy wtorek i piątek a także w formie zdalnej . Łącznie w 2020
roku w punkcie konsultacyjnym udzielono 136 porad 40 osobom z problemem alkoholowym,
dorosłym 18 członkom rodzin alkoholowych udzielono 81 porad oraz 18 porad osobom
doznającym przemocy.
W okresie od 28.07.2020 do 15.08.2020 przeprowadzono szkolenie sprzedawców napojów
alkoholowych.
Aspekt finansowy - Zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi
Na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
(zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi) w budżecie na 2020 roku zaplanowano w
następujący sposób :
Dochody zaplanowano w wysokości 104 000,00 zł, które stanowią

wpływy z opłat

za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ( Dział 756. rozdz. 75618 § 0480). Wykonanie w okresie
sprawozdawczym wyniosło 103 370,18 zł, co stanowi 99,39 % planu dochodów. Uwzględniając
nadwyżki z ubiegłorocznego budżetu wydatki zaplanowano w wysokości 124 312,00 zł., tj.:
-

Dział 851; rozdz. 85153

–

15 000,00 zł

-

Dział 851; rozdz. 85154

–

109 312,00 zł

Wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło : 56 285,53 zł , tj. :
-

Dział 851; rozdz. 85153

–

3 676 ,00 zł

-

Dział 851; rozdz. 85154

–

52 609 ,53 zł

Powyższe wykonanie stanowi łącznie 45,28

%

planu wydatków związanych z profilaktyką

przeciwalkoholową i zwalczeniem narkomanii.

Zakup urządzeń i sprzętu medycznego dla ZOZ w Ostrowcu Świętokrzyskim.
W 2020 roku udzielono dotacji celowej Powiatowi Ostrowieckiemu w wysokości 10 000 złotych
na zakup urządzeń medycznych dla ZOZ w Ostrowcu Świętokrzyskim. Przekazane środki
przeznaczono na dofinansowanie zakupu zestawu do videointubacji z monitorem dla Szpitalnego
Oddziału Ratunkowego.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
 Bezpieczeństwo publiczne w gminie
Gmina Ćmielów nie posiada straży miejskiej, bądź gminnej. Na terenie Ćmielowa znajduje się
komisariat policji wchodzący w skład Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu Św. W 2020r.

62

toczyły się rozmowy na temat przekazania działki gruntu z przeznaczeniem na budowę nowego
komisariatu.

 Ochrona przeciwpożarowej w 2020 r.
Na terenie Miasta i Gminy Ćmielów działa 8 jednostek Ochotniczej Straży Pożarowej typu „S”.
Dwie jednostki należą do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego :
- jednostka OSP w Borii
- jednostka OSP w Ćmielowie
Stan środków finansowych przeznaczonych na ochroną przeciwpożarową w roku 2019
przedstawia się następująco:
WYKONANIE: 194 701,25 zł
1. Wynagrodzenia brutto

54 711,00 zł

2. Ekwiwalent za akcje ratownicze

16 112,00 zł

3. Zakup paliw/części zamiennych/materiały

28 889,13 zł

4. Zapłata za energię elektryczną, gaz

19 465,04 zł

5. Usługi remontowe
6. Badania okresowe

22 388,62 zł
2 239,00 zł

7. Usługi (przeglądy samochodów i inne)

21 874,46 zł

8. Ubezpieczenia strażaków, samochodów, ubezpieczenia OC

8 891,00 zł

9. Udzielona dotacja dla jednostek OSP:
1. Dotacja na remont – ocieplenie elewacji budynku remizy
dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Buszkowicach w kwocie
2. Dotacja na doposażenie jednostki dla Ochotniczej Straży
Pożarnej w Woli Grójeckiej w kwocie
3. Dotacja na doposażenie jednostki poprzez zakup zestawu
oświetleniowego, butów strażackich dla Ochotniczej Straży
Pożarnej w Borii w kwocie

15 000,00 zł
1 031,00 zł

4 100,00 zł

Razem: 194 701,25 zł

WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ
POŻYTKU PUBLICZNEGO
Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2020 został przyjęty Uchwałą Rady
Miejskiej w Ćmielowie nr XIX/107/2019 z dnia 7 listopada 2019 roku, po uprzednio
przeprowadzonych konsultacjach społecznych.
Zainteresowane podmioty otrzymały możliwość przekazania swoich uwag, propozycji i opinii
drogą listową na adres urzędu, osobiście lub pocztą elektroniczną.
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1.

W Programie Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2020 zostały przyjęte

do wykonania zadania publiczne w zakresie: wsparcia organizacji przekazujących nieodpłatnie
żywność dla mieszkańców Gminy Ćmielów.
Stowarzyszenie Świętokrzyski Bank Żywności w Ostrowcu Św. realizowało zadanie dotyczące
przekazywania nieodpłatnie żywność dla mieszkańców Gminy Ćmielów w okresie od 1 kwietnia
2020 roku do 31 grudnia 2020r.
W

roku

w Ćmielowie

2020

Gmina

Ćmielów

w

ramach

współpracy

OPS

pozyskała i rozdysponowała artykuły żywnościowe pochodzące z Programu

Operacyjnego Pomoc Żywnościowa w ilości 45 895,00 kg o wartości 204 629,41 zł. Ze wsparcia w
tej formie skorzystało w 2020 roku 930 mieszkańców gminy Ćmielów. Wydatkowano na ten cel
wydatkowano dotację celową w wysokości 8 000 zł.

2.

W ramach tzw. małych dotacji w 2020 roku zostały zrealizowane następujące zadania:

a)

„Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-

gaśniczych” - zakup niezbędnego wyposażenia

i sprzętu ratowniczo – gaśniczego. Zadanie

realizowane przez Stowarzyszenie: Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Grójeckiej. Na ten cel
wydatkowano dotację z budżetu gminy w wysokości 1 031,00zł.
b)

„Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-

gaśniczych” - zakup niezbędnego wyposażenia

i sprzętu ratowniczo – gaśniczego. Zadanie

realizowane przez Stowarzyszenie: Ochotnicza Straż Pożarna w Borii. Na ten cel wydatkowano
dotację z budżetu gminy w wysokości 4 100,00zł.
c)

Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-

gaśniczych” – remont strażnicy – ocieplenie budynku. Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie:
Ochotnicza Straż Pożarna w Buszkowicach. Na ten cel wydatkowano dotację z budżetu gminy w
wysokości 15 000,00zł.
3.

„Sport Ćmielowski w 2020 roku”

Miejski Klub Sportowy „Świt” w Ćmielowie wykonał zadanie publiczne w okresie od 01
marca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., w ramach którego prowadził sekcje piłki nożnej drużyny
seniorów, grup młodzieżowych, uczestnictwo w zawodach piłkarskich w poszczególnych
grupach wiekowych, przygotowanie drużyny seniorów do udziału w rozgrywkach klasy „A”,
rekrutację młodzieży i dzieci z terenu Gminy Ćmielów do sekcji piłki nożnej, uczestnictwo w
wyjazdowych turniejach piłki nożnej dzieci i młodzieży.
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Klub prowadził wśród mieszkańców działalność sportową i wychowawczą poprzez
organizowanie szkoleń sportowych dorosłych, dzieci i młodzieży.
Wydatkowano na ten cel dotację celową w wysokości : 100 000,00 zł

ROLNICTWO
Wymieniono zagadnienia realizowane przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie.
Inspektor ds. Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Referacie Techniczno-Inwestycyjnym
realizował zadania wynikające z przepisów ochrony środowiska dotyczących usuwania drzew i
krzewów.
Kwestie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów z terenu nieruchomości reguluje ustawa
o ochronie przyrody. Usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości mogło w 2020
nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.
Zezwolenie na wycięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru
zabytków wydaje wojewódzki konserwator zabytków. W 2020 r. osoby fizyczne zobowiązane
są do dokonania zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew i krzewów.
Zezwolenie na usunięcie drzew w obrębie pasa drogowego drogi publicznej, z wyłączeniem
obcych gatunków topoli, wydaje się po uzgodnieniu z regionalnym dyrektorem ochrony
środowiska. Niewyrażenie stanowiska w ciągu 30 dni od dnia otrzymania projektu zezwolenia
przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska uznaje się za uzgodnienie zezwolenia.
Organ wydający zezwolenie przed jego wydaniem dokonuje oględzin w zakresie
występowania w obrębie zadrzewień gatunków chronionych.
Wydanie zezwolenia może być uzależnione od przesadzenia drzew lub krzewów w miejsce
wskazane przez wydającego zezwolenie albo zastąpienia ich innymi drzewami lub krzewami,
w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub krzewów.
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów na obszarach objętych ochroną
krajobrazową w granicach parku narodowego lub rezerwatu przyrody wymaga uzyskania zgody
odpowiednio dyrektora parku narodowego albo regionalnego dyrektora ochrony środowiska.
W 2020 r. przeprowadzono 70 postępowań w sprawie legalizacji usunięcia drzew
i krzewów. Wydano 12 decyzji. W zdecydowanej większości były to przypadki związane z
zagrożeniem bezpieczeństwa osób lub mienia a także zagrożenia dla swobodnego przepływów
wód lub bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Inspektor ds. Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Referacie Techniczno-Inwestycyjnym
realizował również następujące zadania:
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W 2020r. w gminie Ćmielów działała Gminna Komisja ds. szacowania szkód
w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej w związku z wystąpieniem
niekorzystnego zjawiska atmosferycznego:


gradu, który wystąpił w dniu 19.07.2020r.

Komisja w dniu 31.07.2020r. dokonała lustracji upraw w sołectwie Trębanów. Rozpatrzono 1
wniosek zjawisko wystąpiło na pow. 5,85ha. Wniosek jako cząstkowy przekazano do Gminy
Sadowie.
Na podstawie art.47 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomani ( Dz.U
z 201 r. poz.852 ) oraz Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Nr XIX/244/20 z dnia
24 lutego 2020 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego z dnia 6 marca 2020r., poz.
1128 ) Rolnikom z naszego terenu wydano 4 zezwolenia na uprawę konopi włóknistych ,,Finola”
na powierzchnię 25,49 ha.

Ponadto do marca w 2020r. przy współpracy z AR i MR, ODR i Świętokrzyskiej Izby Rolniczej
zorganizowano szkolenia dla rolników z naszego terenu tj. dopłat bezpośrednich, kursów
chemizacyjnych w rolnictwie .

FUNKCJONOWANIE GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
Jednostki organizacyjne gminy
W gminie Ćmielów funkcjonują następujące jednostki budżetowe i samorządowe zakłady
budżetowe
 Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie
 Samorządowy Zakład Wodociągów i Gospodarki Komunalnej w Ćmielowie
 Ośrodek Pomocy Społecznej w Ćmielowie,
 Centrum Obsługi Oświaty w Ćmielowie
 Samorządowe Przedszkole w Ćmielowie
 Szkoła Podstawowa w Ćmielowie
 Szkoła Podstawowa w Brzostowej
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Główne informacje o działalności Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie zamieszczono
w pozostałych działach. Dodatkowo w niniejszym dziale zamieszczono, takie kluczowe kierunki,
jak: planowanie przestrzenne i działalność gospodarcza.
Główne informacje o działalności zakładu budżetowego: Samorządowy Zakład Wodociągów i
Gospodarki Komunalnej w Ćmielowie (poz.2) zamieszczono w dalszej części niniejszego działu.
Główne informacje o działalności jednostki budżetowej : Ośrodka Pomocy Społecznej w
Ćmielowie zamieszczono w dziale nr 6 : „Pomoc społeczna i ochrona zdrowia”.
Główne informacje o działalności jednostek budżetowych oświaty zamieszczono w dziale
„Oświata i wychowanie” ( Edukacja szkolna oraz Przedszkola).

PLANOWANIE PRZESTRZENNE
W 2020 r. Gmina Ćmielów nie przystąpiła do sporządzenia nowej dokumentacji w zakresie
planowania przestrzennego, w tym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego bądź też miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Miasta
i Gminy Ćmielów. Nie podjęto się także sporządzenia zmian w obrębie już istniejących opracowań.
W chwili obecnej trwa procedura doprowadzenia do zgodności zapisów Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ćmielowa, w związku z Rozstrzygnięciem Nadzorczym
Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 21.08.2018 r. znak: SPN.III.4130.58.2018, w którym
to stwierdzono nieważność części Uchwały Nr LIV/310/2018 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29
czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta
Ćmielowa.
W 2020 roku wydano 7 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Inwestycje
te dotyczyły budowy dwóch wież telekomunikacyjnych w miejscowości Stoki Duże i Boria oraz
budowę odcinków oświetlenia ulicznego w Brzóstowej, Podgrodziu, Borowni i Trębanowie.
W roku ubiegłym wydano łącznie 9 decyzji o warunkach zabudowy, w tym 0 decyzji dotyczących
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 9 decyzji dotyczących zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, 0 decyzji dotyczących zabudowy usługowej.
Przeciętny czas oczekiwania na decyzję o warunkach zabudowy – 60 dni.
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GOSPODARKA GRUNTAMI
W 2020 r. dokonano zakupu 1 nieruchomości poł. w Ćmielowie przy ul. Jastkowskiej,
składającej się z działki nr 909/2 o pow. 0,0056 ha.
Na mocy ostatecznej decyzji Starosty Ostrowieckiego z dnia 30.10.2020 r. znak;
RŚG.I.6821.54.20218 dokonano podziału nieruchomości gminnych położonych w Ćmielowie
przy ul. Żeromskiego, tj. działek nr 718 o pow. 0,0345 ha na działki nr 718/1 o pow. 0,0049
ha i nr 718/2 o pow. 0,0296 ha, a także działki nr 720 o pow. 0,0341 ha na działki nr 720/1 w
opow. 0,0177 ha i nr 720/2 o pow. 0,0164 ha. Następnie dokonano zwrotu na rzecz byłych
właścicieli działek nr: 718/2 o pow. 0,0296 ha, nr 719 o pow. 0,0347 ha i nr 720/1 o pow.
0,0177 ha.
Na mocy ostatecznych decyzji Starosty Ostrowieckiego z dnia 09.09.2020 r. znak:
AB.6740.163.2020.MM oraz z dnia 24.07.2020 r. znak: AB.6740.601.2019.MM do zasobu
gminnego przyjęto działki nr: 835/3 o pow. 0,0002 ha (położona w miejscowości Brzóstowa)
i nr 1136 o pow. 0,1696 ha (położona w Ćmielowie przy ul. Kolejowej).
Rozpoczęto procedury mające na celu nabycie do zasobu nieruchomości w Borii,
Piaskach Brzóstowskich i Ćmielowie, kontynuowano składanie wniosków o uznanie za
mienie gromadzkie gruntów w miejscowościach Glinka, Trębanów, Piaski Brzóstowskie ( 2
wnioski), Wola Grójecka, Brzóstowa, Podgórze, Wiktoryn, Wojnowice. W 2020r. na
podstawie prawomocnych decyzji Starosty Ostrowieckiego skierowano wnioski do
Wojewody Świętokrzyskiego o komunalizację gruntów w powyższych miejscowościach. Dla
miejscowości Drzenkowice założono księgę wieczystą na podstawie prawomocnej decyzji
Wojewody.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
Przedsiębiorcą może zostać każdy obywatel polski (osoba fizyczna) posiadający pełną zdolność
do czynności prawnych (osoba pełnoletnia) bez dodatkowych warunków, bez względu na miejsce
zamieszkania na terytorium RP lub poza terytorium RP oraz obywatele państw członkowskich UE
(Unii Europejskiej), EFTA (Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu oraz stron umowy
o Europejskim Obszarze Gospodarczym).
Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej - CEIDG-1 – jest wnioskiem głównym,
służy do zarejestrowania działalności gospodarczej jak i zgłoszenia zmiany, zawieszenia,
wznowienia i wykreślenia działalności.
Procedura rejestracji działalności gospodarczej (osoby fizycznej):
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1. Złożenie wniosku CEIDG-1
a) OSOBIŚCIE - w dowolnym Urzędzie Miasta bądź Gminy + WAŻNY dowód osobisty lub
WAŻNY Paszport. (Uwaga! Złożenie wniosku w trybie anonimowym za pośrednictwem CEIDG –
wniosek roboczy, wymaga wizyty w Urzędzie Gminy w ciągu 7 dni od daty wypełnienia wniosku
w celu potwierdzenia tożsamości. Urzędnik odnajduje wniosek w CEIDG po kodzie wniosku,
drukuje i przedkłada wnioskodawcy do podpisania. W takim przypadku dniem złożenia wniosku
jest dzień, w którym wnioskodawca podpisał wniosek w Urzędzie Gminy.)
b) przez PEŁNOMOCNIKA - W przypadku składania wniosku przez pełnomocnika, każdorazowe
przedłożenie przed organem gminy dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa
podlega opłacie skarbowej w kwocie 17 zł. Jeżeli pełnomocnictwo udzielone jest zstępnym,
wstępnym członkom rodziny, małżonkom lub rodzeństwu następuje zwolnienie z opłaty
skarbowej. Do wniosku dołącza się oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa,
zgodnie z art. 33 § 3 kodeksu postępowania administracyjnego. Pełnomocnik również musi
posiadać ważny dokument tożsamości, którego seria i nr widnieje na pełnomocnictwie.
c) WYSŁAĆ pocztą (podpis na wniosku musi być potwierdzony notarialnie)
d) SAMODZIELNIE za pośrednictwem CEIDG (www.firma.gov.pl) -wymagany podpis
elektroniczny lub profil zaufany
e) przez TELEFON (od stycznia 2017) - w trakcie rozmowy telefonicznej konsultant przyjmuje
dane niezbędne do wypełnienia wniosku i wprowadza je do systemu Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Po rozmowie, klient otrzyma sms z numerem
wniosku, z którym może udać się do dowolnego urzędu gminy w celu jego podpisania.
Usługa telefonicznej rejestracji działalności gospodarczej dostępna jest pod numerem 801 055 088.
2. Urzędnik przyjmujący wniosek potwierdza tożsamość wnioskodawcy składającego wniosek,
potwierdza za pokwitowaniem przyjęcie wniosku i przekształca wniosek w formę dokumentu
elektronicznego potwierdzonego podpisem elektronicznym i przesyła do CEIDG w imieniu
Przedsiębiorcy nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania.
3. Zgłoszenie zostaje przesłane też do US, ZUS/KRUS, REGON.
4. Na podstawie złożonego wniosku publikowany jest WPIS na stronie Ministerstwa Rozwoju:
www.firma.gov.pl -

Wpis

jest

jednocześnie zaświadczeniem

i jedynym

dokumentem

potwierdzającym prowadzenie działalności gospodarczej. W interesie przedsiębiorcy jest
aktualizowanie wpisu i dbanie, aby zawierał dane zgodne z rzeczywistym stanem rzeczy. Wpis
można w każdej chwili samodzielnie wydrukować.
Podstawa prawna:
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1. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (t. j. Dz.U. 2021 r. poz. 162 )
2. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i
Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (t. j. Dz.U. 2020 poz. 2296zm. )
3. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców (Dz.U. 2018 poz.
648 zm. )
4. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych
osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ( t. j. Dz.U.
2020 poz. 1252 ze zm.)
Przekazywanie do CEIDG danych i informacji przez organy samorządu terytorialnego
i gospodarczego, należy do zadań z zakresu administracji rządowej.
W 2020 roku przekształcono 121 wniosków CEIDG-1 w tym:
- dokonanie nowych wpisów do ewidencji działalności gospodarczej – 16
- dokonanie zmian w istniejących wpisach – 70
- dokonanie wykreślenia z ewidencji działalności gospodarczej – 14
- inne operacje w ewidencji ( np. wznowienie, zawieszenie) - 21

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I GOSPODARKI KOMUNALNEJ
I .Gospodarka wodno-ściekowa
Samorządowy Zakład Wodociągów i Gospodarki Komunalnej w Ćmielowie eksploatuje
cztery ujęcia wody tj. Ćmielów, Ruda Kościelna, Wiktoryn, Czarna Glina.
Na terenie gminy na dzień 31.12.2020r. było 2.429 odbiorców wody.
Samorządowy Zakład Wodociągów i Gospodarki Komunalnej w Ćmielowie w 2020r.
sprzedał Odbiorcom w gm. Ćmielów 167.827 tys. m³ wody na wartość 505.749 zł netto, co
stanowi w stosunku do planu rocznego 101 % wykonania.
W 2020r. wykonano:
- 9 szt. nowych przyłączy wodociągowych na terenie wiejskim na wartość 8.620,00 zł
- 6 szt. nowych przyłączy wodociągowych na terenie miejskim na wartość 10.356,00 zł
Prowadzono prace remontowo-modernizacyjne na obiektach ujęć wody. Do najważniejszych
możemy zaliczyć :
Ujęcie Ruda Kościelna
 Oczyszczanie włazu studziennego ,
 We włazie studziennym usunięto odpryski tynku z kawałkami betonu z posadzki,
 Rura główna w studni została oczyszczona i zabezpieczona przed korozją,
 Hydrofory zostały odnowione poprzez oczyszczenie skorodowanej powierzchni
i malowanie farbą,
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 Oczyszczenie i wymalowanie szachtu,
 Wykonanie progu i poprawa drzwi wejściowych.
 Koszenie terenu ujęcia.
Ujęcie Ćmielów
 Niwelacja terenu wokół studni Nr 2 przy ul. Małachowskiej,
 Odnowienie szachtu studni Nr 2,
 Czyszczenie i malowanie szachtu zbiorników wodnych oraz szachów pomp
głębionych,
 Koszenie terenu ujęcia.
Ujęcie Czarna Glina
 Niwelacja terenu wokół studni, uszkodzonego przez dziki
 Regularna kontrola uzdatniacza wody (granulat soli)
 Naprawa ogrodzenia
Ujęcie Wiktoryn
 Niwelacja terenu wokół ujęcia,
 Bieżąca konserwacja ujęcia.
Samorządowy Zakład Wodociągów i Gospodarki Komunalnej w Ćmielowie przeprowadza
regularne , zgodne z harmonogramem badania wody ze wszystkich obsługiwanych ujęć.
Koszt badań za cały 2020r. wyniósł 4.231,33 zł brutto.
Po

analizie

badań

uzyskano

pozytywne

decyzje

Powiatowej

Stacji

Sanitarno-

Epidemiologicznej w Ostrowcu o przydatności wody do spożycia na terenie gm. Ćmielów.
Samorządowy Zakład Wodociągów i Gospodarki Komunalnej w Ćmielowie
eksploatuje sześć pompowni ścieków zlokalizowanych:
 na terenie m. Ćmielów przy ul. Staszica, Łąkowej i Targowej,
 na terenie wiejskim w m. Brzóstowa x 2szt. i Grójec,
oraz tłocznia ścieków w Piaskach Brzóstowskich.
W 2020r. wykonano 22 szt. nowych przyłączy kanalizacyjnych, ogólna liczba przyłączy
kanalizacyjnych wynosi 921 szt. Sprzedano 65.932 tys. m3 ścieków na wartość netto 412.808
zł , co stanowi 84 % planu rocznego.
Zakład zapewniał przepustowość ścieków do Oczyszczalni Ścieków w Ostrowcu Św. poprzez
regularne czyszczenie zbiorników pompowni ścieków z osadów ziemi , tłuszczów i innych
zanieczyszczeń.
Usługi czyszczenia wykonuje Firma zewnętrza ze względu na specjalistyczny sprzęt jaki
niezbędny jest do tego rodzaju prac. Koszty tych usług kształtowały się w wysokości 11.600
zł brutto.
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W celu zapewnienia prawidłowej gospodarki ściekowej SZWiGK w Ćmielowie wykonuje
regularne płukania i czyszczenia sieci kanalizacyjnej oraz wymianę i czyszczenie pływaków
umieszczonych w studniach pompowni ścieków.
Zobligowani jesteśmy ponadto, do przeprowadzania badania stężeń ścieków zgodnie
z obowiązującymi normami, co również generowało koszty do wysokości 2.131,59 zł brutto.
II. Gospodarka odpadami stałymi
Samorządowy Zakład Wodociągów i Gospodarki Komunalnej w Ćmielowie wykonuje
usługi wywozu nieczystości stałych od jednostek państwowych, szkół, przedszkola oraz
podmiotów gospodarczych z terenu gm. Ćmielów.
W 2020r. wywieziono 85 Mg nieczystości stałych do zakładu Oczyszczania
i Unieszkodliwiania Odpadów w Janiku. Uzyskane z tego tytułu przychody wyniosły na
łączną kwotę 128.229 zł netto, co stanowi w stosunku do planu rocznego 81 %.
III. Gospodarka odpadami ciekłymi
Samorządowy Zakład Wodociągów i Gospodarki Komunalnej w Ćmielowie wykonuje
usługi wywozu nieczystości płynnych na terenie całej Gminy Ćmielów. Naszymi Odbiorcami
usług są zarówno mieszkańcy miasta jak i wsi.
Ogólnie obsługujemy około 177 mieszkańców. Usługi wykonujemy samochodem
asenizacyjnym typu MAN o poj. 6m³ nieczystości oraz tzw. małą beczką ciągnikową o poj. 3
m³.
Przychody z opróżnienia 4.500m³ nieczystości płynnych wyniosły za 2020r. 127.752,36 zł
netto, co stanowi w stosunku do planu rocznego 98%.
IV. Gospodarka zasobem mieszkaniowym
Przychody z czynszu w 2020r. wyniosły 21.925,24 zł, natomiast poniesione koszty Zakładu
na administrację lokali oraz przeprowadzane remonty wyniosły 19.223,00 zł.
Zaległości w opłatach czynszowych wynoszą:
 miasto – 11.663,00 zł
 wieś – 6.356,00 zł
Obecnie toczy się 3 sprawy egzekucyjne o zapłatę czynszu mieszkalnego u Komornika
Sądowego w Opatowie.
W 2020r. zostały przeprowadzone okresowe przeglądy takie jak: kominiarski, instalacji
elektrycznej oraz gazowej w mieszkaniach komunalnych i socjalnych.
Wykonano remont orynnowania w mieszkaniu komunalnym.
V. Usługi komunalne
Samorządowy Zakład Wodociągów i Gospodarki Komunalnej w Ćmielowie wykonuje usługi
zimowego utrzymania dróg gminnych przy pomocy nw. sprzętu:
 samochód ciężarowy VOLVO z pługiem i rozrzutnikiem mieszkanki zimowej,
 Ciągnik z rozrzutnikiem,
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 Koparka CAT z pługiem
Ponadto, Zakład w 2020r. wykonał w ramach usług komunalnych poniższe zadania:
 Demontaż hydrantów na teranie Miasta i Gminy w Ćmielowie na wartość 16.448,23
zł
 Montaż hydrantów na terenie Miasta i Gminy w Ćmielowie na wartość 22.248,75 zł
 Koszenie terenów zielonych na terenie Gminy Ćmielów na wartość 7.161,12 zł,
 Opieka nad psami przebywającymi w „zakładowej przechowalni” na wartość – 23.280
zł,
 Usuwanie awarii wodociągowych na przyłączach prywatnych na wartość 8.494,18 zł,
 Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych na wartość 23.634,58 zł,
 Wykonanie przyłączy wodociągowych – na wartość 11.145,30 zł,
 Wynajem koparki CAT na wartość 2.520,00 zł
 Wynajem WUKO na wartość 480,00 zł
 Wynajem VOLVO na wartość 908,60 zł
 Akcja zima na terenie Miasta i Gminy Ćmielów na drogach gminnych na wartość
42.892,49 zł
VI. Zasoby mienia komunalnego
1.

Zasoby mienia komunalnego przedstawiono zostało w Informacji o stanie mienia
komunalnego Miasta i Gminy Ćmielów na dzień 31.12.2020r. (załącznik

Stan Mienia

Gminnego w 2020 roku - opublikowanym w BIP Gminy Ćmielów)
2. Samorządowy Zakład Wodociągów i Gospodarki Komunalnej w Ćmielowie jako
administrator zasobów mieszkaniowych w gm. Ćmielów dysponuje niżej wymienionymi
lokalami :

Lp. Adres lokalu

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Lokale mieszkalne
Brzóstowa 200
Ćmielów, ul. Ostrowiecka 40
Piaski Brzóstowskie 94
Ćmielów, ul. Szydłowiecka 20
Ćmielów, ul. Szydłowiecka 23
Ćmielów, ul. Szydłowiecka 23/1
Ćmielów, ul. Ostrowiecka 1/2
Ćmielów, ul. Jasna 2/2
Ćmielów, ul. Ostrowiecka 20/4
Ćmielów, ul. Ostrowiecka 17/2
Ćmielów, ul. Ostrowiecka 17/1
Ćmielów, ul. Sandomierska 5
Ruda Kościelna 64
Ćmielów, ul. Żeromskiego (kontener)
Ćmielów, ul. Sportowa 10
Grójec 153
Grójec 154

18.

Grójec 156

Powierzchnia użytkowa
(w m2)
57
50
57,39
57,50
62,81
47,59
31
31
30
45
35
43
78,35
80
67,90
34,70
67,80
36,20
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19.

Ćmielów, Ostrowiecka 1/1
Razem lokale mieszkalne:

33,50
945,74

Lokale socjalne
1.
2.
3.

Krzczonowice 65/2
Krzczonowice 65/1
Ćmielów, Sandomierska 5
Razem lokale socjalne:

47,89
35,72
18,00
101,61
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