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I.  Wstęp  

 

Zgodnie z wprowadzoną w 2018 r. nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym, Wójt 

co roku przedstawia Radzie Gminy raport o stanie gminy. Raport podsumowuje działalność 

samorządu gminnego w roku poprzednim. 

Zakres opracowanego dokumentu obejmuje przede wszystkim realizację polityk, 

programów, strategii i uchwał rady gminy za rok 2019. Informacje zawarte w niniejszym 

dokumencie posłużą mieszkańcom gminy Bliżyn do zwiększenia wiedzy na temat 

funkcjonowania samorządu gminnego, a także staną się podstawą do prowadzenia  dialogu na 

temat przyszłości gminy. 

Przedstawiony dokument to drugie tego typu opracowanie. Został przygotowany  

w sposób analogiczny do sporządzonego za rok 2018. Raport opisuje całościowe 

podejmowanie ogółu działań mających na celu zaspokajanie konkretnych potrzeb danej 

wspólnoty samorządowej tworzonej przez mieszkańców. Podstawowe zadania takie jak 

zapewnienie odpowiednich warunków kształcenia dla dzieci i młodzieży czy podnoszenie 

jakości infrastruktury realizowane są przy założeniu maksymalnego wykorzystania dostępnych 

środków finansowych. Nie bez znaczenia jest wykorzystywanie do rozwoju gminy środków 

zewnętrznych pochodzących z różnych źródeł, zarówno krajowych jak również Unii 

Europejskiej. Wszystkie grupy na jakie można podzielić społeczność lokalną objęte są 

bieżącym monitoringiem potrzeb zmierzającym do dopasowania działań w celu osiągnięcia jak 

najwyższego stopnia efektywności wydatkowania środków. Niniejszy raport przedstawia 

aktualną sytuację w ujęciu ekonomicznym i demograficznym z czego wynikają możliwości 

rozwojowe gminy na lata następne. Dokonano również porównania wartości 

charakteryzujących gminę Bliżyn do gmin z terenu powiatu, województwa i kraju. Lokuje to 

Bliżyn w odpowiednich rankingach ekonomiczno – społecznych dając podstawy do dyskusji  

o efektywności podejmowanych dotychczasowych działań.  

Raport został podzielony na części odpowiadające poszczególnym zadaniom 

realizowanym przez gminę. Dane zostały przedstawione w ujęciu liczbowym i graficznym  

w celu lepszego ich zobrazowania.  

 

 

II. Informacje ogólne  

 

2.1 Ogólna charakterystyka gminy Bliżyn 

 

Gmina Bliżyn jest to gmina wiejska, leżąca w powiecie skarżyskim. Graniczy z gminami: 

Zagnańsk, Stąporków, Chlewiska, Szydłowiec, Skarżysko-Kamienna, Suchedniów, Łączna. 

Siedzibą gminy jest Bliżyn. Powierzchnia gminy Bliżyn wynosi 141 km 2, co stanowi 37,27 % 

powierzchni powiatu, 1,20 % powierzchni województwa. Gęstość zaludnienia na kilometr 

kwadratowy w gminie wynosi 57 osób, w powiecie 193 osób, w województwie 107 osób.  
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2.2 Liczba mieszkańców gminy Bliżyn 

 

Liczba mieszkańców gminy systematycznie spada. Jest to spowodowane procesem starzenia 

się społeczeństwa, ujemnym przyrostem naturalnym oraz emigracją zarobkową. Z prognoz 

wynika, że przy zachowaniu obecnych, niekorzystnych trendów demograficznych,  

dotyczących m.in. utrzymującego się ujemnego przyrostu naturalnego, spadku dzietności  

i systematycznego wzrostu migracji zmniejszenie liczby mieszkańców pociągnie za sobą 

systematyczne obniżanie dochodów budżetowych. Będzie to miało istotny wpływ w stabilność 

funkcjonowania samorządu i realizowanie bieżących zadań. 

 

 

 

 
Struktura wiekowa ludności w kategoriach ekonomicznych 

 

 Gmina Bliżyn 
Gminy w 

powiecie 

Gminy w 

województwie 
Gminy w Polsce 

Odsetek ludności w wieku 

przedprodukcyjnym [%] 
14,71 15,52 16,97 18,64 

Odsetek ludności w wieku 

produkcyjnym [%] 
62,45 61,32 61,03 61,70 

Odsetek ludności w wieku 

poprodukcyjnym [%] 
22,84 23,16 22,00 19,67 
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2.3 Analiza urodzeń i zgonów mieszkańców gminy Bliżyn 

 

rok urodzenia zgony bilans 

2014 61 95 -34 

2015 66 103 -37 

2016 61 104 -43 

2017 68 110 -42 

2018 61 117 -56 

2019 55 110 -65 

 

 

 
 

 

2.4 Liczba dzieci na terenie gminy Bliżyn 

 

Po raz kolejny  zaobserwowano wzrost liczby dzieci w przedszkolach, który nie pokrywa się  

z ilością urodzeń. Jest on spowodowany migracją mieszkańców ościennych gmin, 

wybierających gminę Bliżyn jako lokalizację domów mieszkalnych. Wskazuje to na 

atrakcyjność terenów gminy w tym zakresie i pokazuje pozytywny trend, który dzięki szeregom 

działań gminy w ostatnich latach, m.in. związanych z inwestycjami infrastrukturalnymi może 

w części niwelować spadek liczby ludności.  

 

  

rok 

Liczba dzieci  

w przedszkolach na 

terenie gminy Bliżyn 

2015 58 

2016 68 

2017 77 

2018 101 

2019 106 

 

 

 

2.5 Zmiany ilości podmiotów gospodarczych na podstawie analizy CEIDG 

 

Dla zobrazowania sytuacji gospodarczej gminy poddano analizie miernik liczby osób 

prowadzących działalność gospodarczą w latach 2015-2019, co obrazują poniższe dane  

i wykres. Zasadną rekomendacją na przyszłość będzie wzmocnienie działań edukacyjnych  
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i promocyjnych zachęcających do zakładania własnych działalności gospodarczych przez 

mieszkańców. 

 

 

Rok Wpis do CEIDG Wykreślenie Zawieszenie Wznowienie Bilans 

2015 52 40 43 17 -14 

2016 48 43 30 19 -6 

2017 42 16 26 22 22 

2018 51 25 28 12 10 

2019 31 39 25 14 -19 

 

 
 

2.6 Poziom bezrobocia 

 

W latach 2017-2019 odnotowano porównywalne wartości liczby osób bezrobotnych z terenu 

gminy. Zanotowano nieznaczny wzrost liczby osób pozostających bez pracy mimo, że w skali 

kraju poziom bezrobocia systematycznie spadał. Wpływ na tą tendencję ma niewątpliwie brak 

średnich i dużych zakładów pracy oraz nie rozwijające się rolnictwo. Istotne w działaniach 

Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku - Kamiennej powinno być włączenie w lokalny rynek 

pracy osób długotrwale bezrobotnych, które najczęściej z braku odpowiednich kwalifikacji 

bądź zwykłej bierności zawodowej ukierunkowanej na czerpanie dochodu z pomocy społecznej 

nie podejmują aktywnych działań  w staraniu o zatrudnienie. 
 

rok Gmina Bliżyn powiat skarżyski 
województwo 
świętokrzyskie 

kraj 

2017 15,66 15,5 8,8 6,6 

2018 15,72 15,5 8,3 5,9 

2019 15,81 14,5 7,9 5,2 
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III. Informacje finansowe  

3.1 Dochody Gminy Bliżyn w 2019 roku 

Wykonanie dochodów gminy za 2019 rok wyniosło 36.170.884,69 zł i było wyższe o 13%  

w stosunku do roku ubiegłego. 

Dochody bieżące stanowiły 32.136.499,73zł, dochody  majątkowe 4.034.384,96 zł.  

   

Na kwotę dochodów Gminy Bliżyn składają się: 

- dotacje celowe z budżetu państwa i środki unijne na zadania bieżące 11.423.936,33zł,  

- subwencja oświatowa 4.769.473 zł, wyrównawcza 6.694.483zł, rekompensująca 179.300 zł, 

- dochody własne z tytułu podatków i opłat, sprzedaży wody, odprowadzania ścieków, umów 

najmu i dzierżawy, zwrotu niewykorzystanych bieżących środków niewygasających  

3.749.606,69zł., 

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych 

5.319.700,71zł,  

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 315.354,56zł, 

- z tytułu przekształcenia użytkowania w prawo własności 6.929zł, 

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, w tym środki unijne 

2.214.163,61zł,  

32 136 499,73

4 034 
384,96

Wykonanie dochodów za rok 2019 

dochody bieżace dochody majatkowe
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- ze zwrotu niewykorzystanych i niezrealizowanych wydatków majątkowych  1.497.937,79zł.  

 

 

 

Udział dochodów własnych w dochodach ogółem wynosi 30,11%. Największe kwoty  

w dochodach własnych stanowią udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 

i prawnych co stanowi  5.319.700,71zł oraz podatek od nieruchomości od osób fizycznych 

i prawnych, który wynosi 1.462.863,25zł.   

 

Dochód na 1 mieszkańca gminy Bliżyn na 31 grudnia 2019 roku stanowił kwotę 4.501.67zł  

i jest wyższy w porównaniu z rokiem poprzednim o kwotę 536,55 zł.  
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3.1.1 Dochody własne z tytułu podatków i opłat. 

 

Rada Gminy Uchwałą nr XXXV/265/2018 z dnia 26 października 2018 roku w sprawie 

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości uchwaliła stawki w podatku od 

nieruchomości na 2019 rok. Polityka podatkowa na terenie naszej gminy zakłada, że ustalone 

stawki są znacznie niższe od maksymalnych stawek ustalonych przez Ministra Finansów, co 

skutkuje powstaniem skutków obniżenia stawek podatkowych dla gminy.  

 

 

Podstawa opodatkowania 

Stawka 

określona 

przez MF  

w zł 

Stawka 

określona 

przez RG 

Bliżyn w zł 

Skutki obniżenia 

górnych stawek 

podatkowych 

/wyliczone na 

podstawie 

posiadanych 

podstaw w 2018 

roku/  

Od 1 m2gruntów 

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez 

względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów  

i budynków 

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami 

powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych 

(od 1 ha) 

c) pozostałych  

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji,  

o których mowa w ustawie o rewitalizacji i położonych 

terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę 

mieszkaniową …………… 

 

0,93 

 

 

4,71 

 

 

0,49 

3,09 

 

0,75 

 

 

4,71 

 

 

0,12 

3,09 

 

29.564,28 

 

 

----- 

 

 

443.613,35 

----- 

Od budynków lub ich części: 

a) Od 1 m2 pow. Użytkowej budynków mieszkalnych 

b) Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 

oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na 

prowadzenie działalności gospodarczej 

c) Od budynków w zakresie obrotu kwalifikowanym 

materiałem siewnym 

d) Związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych  

w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych 

przez podmioty udzielające tych świadczeń 

e) Pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej 

statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje 

pożytku publicznego  

 

0,79 

 

23,47 

 

 

10,98 

 

4,78 

 

 

7,90 

 

 

0,70 

 

17,50 

 

 

10,98 

 

4,78 

 

 

3,15 

 

21.805,55 

 

117.056,12 

 

 

----- 

 

-----  

 

 

331.217,98 

Od budowli  2% 2% ----- 

Razem 
  

911.021,81 

 

http://www.blizyn.pl/


RAPORT O STANIE GMINY                                                     www.blizyn.pl 
 - 11 - | S t r o n a  

 

Do ustalenia subwencji wyrównawczej dla gminy przyjmuje się dochody podatkowe, które 

gmina może uzyskać, stosując do ich wyliczenia górne granice stawek podatkowych 

obowiązujące w danym roku. Jak widać w tabeli powyżej gmina stosując stawki przyjęte 

uchwałą, które są znacznie obniżone w stosunku do stawek Ministerstwa rezygnuje z dochodów 

podatkowych w kwocie około 911.000zł rocznie /w roku 2018 było to 838.000zł, widoczny 

więc jest wzrost utraconych dochodów o około 73.000zł w ciągu roku /.  

Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości w 2019 roku stanowiły kwotę 1.462.863,25zł i były 

wyższe w stosunku do roku ubiegłego o kwotę 39.238,78zł.   Kwota skutków obniżenia górnych 

za 2019 rok w podatku od nieruchomości stanowi 62,28% wpływów z tego tytułu.    

Mimo stosunkowo niskich stawek podatków powstają zaległości w ich opłacie, które na koniec 

roku 2019 stanowiły od osób fizycznych 162.088,19zł i były mniejsze  

o 71.474,31zł w stosunku do roku ubiegłego, oraz od osób prawnych stanowiły kwotę 

636.750,36 zł. Zaległość w stosunku do osób fizycznych w głównej mierze dotyczą podatnika, 

którego majątek został zlicytowany a hipoteki wygasły i nie ma możliwości ich 

wyegzekwowania, natomiast w stosunku do osób prawnych zaległości dotyczą głównie pięciu 

podatników wobec których prowadzono postepowania egzekucyjne, zakończono procesy 

likwidacyjne i zaległości czekają na przedawnienie się ze względu na brak możliwości ich 

ściągnięcia.  

 

3.1.2 Dochody gminy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych  

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w naszej gminie stanowią 

niewielką kwotę na dzień 31.12.2019 roku stanowią zaledwie 4.610,71zł, ich wykonanie na 

przestrzeni ostatnich lat przedstawia się następująco: 

 
Rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Kwota 

utrzymanych 

udziałów 

71.707,72 95.179,30 43.034,00 3.478,31 2.039,47 4.610,71 
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3.1.3 Dochody własne gminy z tytułu podatków i opłat  od osób prawnych 

 

Dochody gminy z tytułu podatków i opłat od osób prawnych stanowią znaczny dochód gminy. 

W stosunku do roku ubiegłego dochody te zwiększyły się o kwotę 15.393,78zł. W latach 

wcześniejszych dochody te były znacznie większe ze względu na większą liczbę podatników. 

Dochody na przestrzeni ostatnich lat przedstawia tabela. 

 

Typ podatku 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Podatek od nieruchomości 1.016.108,03 1.112.993,84 561.236,16 567.605,64 561.734,62 
591.597,00 

Podatek rolny 2.972,00 2.372,00 2.105,00 2.005,00 2.144,00 
2.067,00 

Podatek leśny 150.352,00 164.899,00 321.501,00 320.369,00 330.603,00 
322.941,00 

Podatek od czynności 

cywilno-prawnych 
3,00 40,00 1.000,00 1.190,00 588,00 

971,00 

Koszty upomnienia i inne 

opłaty 
 197,02 243,60 220,40 179,20 

 

Odsetki 57.688,14 6.754,55 925,88 411,56 6.933,40 
 

Razem 1.227.123,17 1.287.256,94 887.011,64 891.801,60 902.182,22 
917.576,00 
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3.2 Wydatki budżetu Gminy Bliżyn w 2019 roku. 

Wydatki budżetu Gminy w 2019 roku stanowiły kwotę 34.390.943,16zł., w tym wydatki 

bieżące 29.163.239,44 zł. oraz wydatki majątkowe 5.227.703,72zł.  

 

 

Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wynosił 15,20%.  Poniesione wydatki 

na inwestycje w porównaniu z rokiem ubiegłym były niższe o kwotę 2.722.578,69 zł ze 

względu na realizowanie w roku 2018 dużych zadań inwestycyjnych dotyczących 

termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy.  

Wydatki realizowane były przez jednostki budżetowe i przedstawiały się następująco: 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 11.872.438,06 zł 

Szkoła Podstawowa w Mroczkowie 1.699.239,29 zł 

Szkoła Podstawowa w Odrowążku  1.764.014,44 zł 

Szkoła Podstawowa w Bliżynie     4.049.490,36 zł 

Urząd Gminy w Bliżynie   15.005.761,01 zł  
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3.2.1 Wydatki Gminy na jednego mieszkańca w porównaniu do lat poprzednich 

odniesione do wartości porównawczych 

Wydatki ogółem w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy Bliżyn wynoszą 4.280,14zł.  

i w porównaniu z rokiem 2018 są wyższe o kwotę 87,76zł na jednego mieszkańca. 

Wykonanie wydatków w przeliczeniu na jednego mieszkańca na przestrzeni ostatnich lat 

przedstawia poniższa tabela. 

rok Gmina Bliżyn 
Gminy w powiecie 

Gminy w 

województwie 
Gminy w Polsce 

2013 3046,93 2618,21 3074,24 3208,81 

2014 3308,07 2851,94 3342,38 3424,91 

2015 2849,54 2740,58 3274,1 3416,16 

2016 3079,82 3158,71 3612,62 3866,59 

2017 3304,85 3534,39 4059,78 4418,69 

2018 4192,38 3829,04 4544,02 4923,5 

2019 4280,14       

 

GOPS

SP Bliżyn

SP 
Mroczków

SP 
Odrowąże

k

Urząd 
Gminy 

Wydatki jednostek budżetowych
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3.2.2 Wydatki inwestycyjne  

W ramach wydatków inwestycyjnych  w roku 2019 wydatkowano środki w kwocie 

5.227.703,72 zł na zadania:  

Nazwa zadania 
Kwota 

wydatku 

Budowa wodociągu w miejscowości Płaczków - Piechotne /2018-2019/ 13 800,00 

Budowa drogi gminnej Górki-Barwinek-Mroczków w m-ci Górki i Mroczków /2013-
2024/ 

243 267,00 

Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego /2018-2019/ 85 054,17 

Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Bliżynie z 
wykorzystaniem OZE /2016-2019/ 

101 400,20 

Termomodernizacja budynku strażnicy OSP w Bliżynie z wykorzystaniem OZE 
/2014-2019/ 

592,36 

Termomodernizacja budynków szkół w Bliżynie, Mroczkowie, Sorbinie i Odrowążku 
z wykorzystaniem OZE /2013-2019/ 

1 599 583,30 

Podniesienie jakości kształcenia poprzez poprawę warunków infrastruktury 
edukacyjnej wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia w placówkach oświatowych 
Gminy Bliżyn /2013-2019/ 

1 201 177,94 

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wojtyniowie /2014-2020/ 878 247,73 

Budowa kanalizacji w m-ci Bliżyn w rejonie ul. Źródlanej i Skrajnej /2015-2022/ 87 944,62 

Budowa kanalizacji w m-ci Bliżyn w rejonie ul. Henryków w kierunku Staszica /2015-
2022/ 

96 963,86 

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bliżyn, Gostków i Gilów /2015-2026/ 77 490,00 

Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Bliżyn i Wojtyniów w kierunku Brześcia /2015-
2023/ 

34 000,00 

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bliżyn i  Ubyszów wraz z rozbudową 
sieci wodociągowej /2015-2026/ 

6 810,00 
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Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Bliżyn ul. Zafabryczna w kierunku 
Drożdżowa  /2011-2019/ 

18 269,29 

Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Zbrojów przysiółek Łazik /2014-
2019/ 

   24 134,12     

Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kucębów w kierunku Kucębów 
Odcinek /2015-2023/ 

   17 648,05     

Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kucębów Dolny - końcowy odcinek 
drogi w Kucębowie Dolnym /2016-2019/ 

   14 339,52     

Budowa oświetlenia w m-ci Ubyszów od posesji nr 1 do posesji 35 /2013-2021/ 17 697,41 

Budowa oświetlenia drogowego w m-ci Mroczków /za sklepem/ 2018-2019/ 7 952,57 

Budowa oświetlenia drogowego dla miejscowości Gostków na wysokości 
skrzyżowania ul. Kościuszki z ul. Langiewicza w Bliżynie w k-ku przejazdu 
kolejowego 

15 079,09 

Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Górki w k-ku Mroczkowa /2016-
2019/ 

31 340,00 

Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Odrowążek /2016-
2023/ 

23 000,00 

Budowa wodociągu w miejscowości Wojtyniów - projekt 14 999,46  

Wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym w Mroczkowie 12 484,50  

Zakup zestawu do obsługi posiedzeń Rady Gminy 45 901,25  

Wykonanie instalacji gazowej w budynku strażnicy OSP Bliżyn 17 000,00  

Doposażenie w sprzęt służący poprawie funkcjonalności OSP Bliżyn 25 674,44  

Senior + 130 343,92  

Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wojtyniów ul. Podleśna (projekt) 20 675,00  

Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej Drożdżów-Bliżyn  
ul. Henryków (projekt) 

12 177,00  

Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Sobótka (projekt) 14 047,27  

Wykonanie monitoringu przy GOK w Bliżynie 10 000,00  

Budowa boiska do mini piłki nożnej i siatkówki w miejscowości Bugaj 19 849,00  

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Sołtykowie 13 901,61  

Wykonanie chodnika i wjazdu na plac zabaw w miejscowości Drożdżów 16 118,30  

Budowa ogrodzenia miejsca integracji w Wołowie 14 000,00  

Dotacja na przebudowę drogi powiatowej w Mroczkowie  239.740,74  

Dotacja na zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych  5.000,00  

Dotacja na prace konserwatorskie w kościele Św. Rocha w Mroczkowie  20.000,00  

Wydatki majątkowe  stosunku do planu na 2019 roku zrealizowano w 81,10%, na co wpływ 

miało nie wykorzystanie całego planu na zadanie dotyczące rozbudowy oczyszczalni ścieków, 

realizację zadania ustalono na lata 2019-2020 i faktury wystawiane są sukcesywnie po 

zakończeniu etapu prac.  
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3.2.3 Wydatki majątkowe w przeliczeniu na jednego mieszkańca 

 

Rok Gmina Bliżyn 
Gminy  

w powiecie 

Gminy  

w województwie 

Gminy w Polsce 

2013 630,76 346,35 543,55 
555,90 

2014 816,44 414,33 663,31 
645,88 

2015 266,35 270,94 572,97 
580,96 

2016 115,79 129,57 307,69 
405,47 

2017 189,87 253,59 479,89 
639,38 

2018 975,00 503,00 904,00 
1.016,00 

2019 650,62 X X 
X 

 

 

 

3.2.4 Wydatki bieżące  

Zaplanowane wydatki bieżące na 2019 rok na kwotę 30.485.773,57zł  zostały zrealizowane  

w 95,66% i ich wykonanie stanowi kwotę 29.163.239,44zł.  

Udział poszczególnych rodzajów wydatków w wydatkach bieżących ilustruje wykres poniżej. 
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Wydatki na pomoc społeczną  

Największą kwotę wydatków w naszej gminie stanowią wydatki na pomoc społeczną 

11.764.394,50 zł, z tego dotacje z budżetu państwa 9.750.458,66 zł oraz środki własne gminy 

2.013.935,84 zł /tj. o 218.354,96zł więcej w porównaniu z rokiem ubiegłym/. Na uwagę 

zasługują wysokie wydatki na opłaty za domy pomocy społecznej za podopiecznych z terenu 

naszej gminy, które z roku na rok są coraz wyższe w 2019 roku wynosiły 690.346,91zł tj.  

o 84.082,35zł więcej w stosunku do roku ubiegłego.  

Wydatki na oświatę  

Kolejną grupą pod względem wielkości wydatków są wydatki na oświatę w gminie, które 

wynoszą 8.744.279,41zł i w stosunku do roku ubiegłego uległy zwiększeniu o kwotę 

532.005,34 zł. Większa kwota wydatków spowodowana została głównie podwyżkami dla 

nauczycieli zagwarantowanymi w Karcie Nauczyciela.  
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Finansowanie wydatków na oświatę w naszej gminie  ilustruje poniższa tabela:  

Nazwa 

jednostki 

Kwota 

wydatków 

Statystyczn

a liczba 

uczniów w 

2019 roku 

Kwota 

wydatków 

przypadająca 

na 1 ucznia 

Uśredniona 

kwota subwencji  

wynikająca z 

metryczki 

oświatowej 

Kwota 

dotacji na 

dzieci w 

wieku do 5 

lat 

Kwota ze 

środków 

własnych 

Gminy 

Szkoła Bliżyn 4.022.764,93 245 16.419,45 2.470.851,74 11.224,00 1.540.689,19 

Szkoła 

Mroczków 
1.686.729,20 108 15.617,86 1.095.530,54 5.612,00 585.586,66 

Szkoła 

Odrowążek 
1.473.391,94 77 19.134,96 853.467,45 5.612,00 614.312,49 

Szkoła Sorbin 433.065,38 26 16.656,36 298.075,07 9.821,00 125.169,31 

Przedszkola 

Niepubliczne 
472.457,78 105 4.499,60 51.548,20 133.285,00 287.624,58 

Razem: 8.088.409,23 561 ------------- 4.769.473,00 165.554,00 3.153.382,23 

 

Z powyższego wynika, że szkoły w 2019 roku finansowane były w 59% subwencją 

oświatową, w 2% dotacjami i 39% dochodami własnymi gminy.  

Ponadto Szkoła Podstawowa w Odrowążku realizowała dwa projekty ze środków unijnych na 

kwotę 290.622,50zł.  

Gmina dokonała zwrotu za dzieci uczęszczające do innych przedszkoli na terenie gmin 

sąsiednich 222.539,30zł. 

Pozostałe wydatki w kwocie 142.708,38zł dotyczą zwrotu za dojazdy dzieci 

niepełnosprawnych oraz na utrzymanie budynku, w którym umiejscowione jest przedszkole  

a także pozostałe drobne wydatki związane z oświatą realizowane przez Urząd Gminy .  

Największy udział w wydatkach szkół i przedszkoli stanowią wynagrodzenia i świadczenia dla 

pracowników, które w szkołach podstawowych stanowią kwotę  7.262.171,81zł  przy łącznych 

wydatkach 8.088.409,23zł  co stanowi 89,78%. 
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Kwota wynagrodzeń stanowi 7.262.171,81zł zł natomiast kwota subwencji i dotacji 

4.935.027zł, z czego wynika że gmina do samych wynagrodzeń i świadczeń w 2019 roku 

dołożyła kwotę 2.327.144,81zł.  

 

3.2.5 Wydatki w ramach funduszu sołeckiego 

 

W 2019 roku realizowano fundusz sołecki dla 24 sołectw . Wyliczona kwota bazowa zgodnie 

z ustawą o funduszu sołeckim na 2019 rok wynosiła 3.303,70zł, co po przeliczeniu dla sołectw 

dawało łączną kwotę 399.219,11zł. Wydatki z tego tytułu stanowiły kwotę  396.495,22zł. 

Dotacja z budżetu państwa za 2019 rok stanowić będzie 26,204% tj.  103.897,61zł i zostanie 

zwrócona do końca sierpnia 2020 roku, kwota dołożona z budżetu gminy do zadań 

realizowanych przy udziale funduszu sołeckiego wyniosła 292.597,61zł .  

W momencie wprowadzenia ustawy o funduszu sołeckim kwota dotacji z budżetu państwa dla 

naszej gminy stanowiła 40% poniesionych wydatków. Po zmianach co roku kwota ta jest 

zmniejszana i od momentu wprowadzenia ustawy zmniejszyła się o 13,796%.  

3.2.6 Wydatki w ramach bieżących remontów dróg gminnych 

W 2019r. wykonano: 

1. Remonty cząstkowe - 792 m2 - 70.139,52 zł. 

 

2. Remont drogi gminnej Bliżyn ul. 1-go Maja - 161.436,79zł - dofinansowanie  

z Funduszu Dróg Samorządowych - 87.513,00 zł. 

 

3. Remont drogi gminnej Płaczków - Pięty - 99.950,33 zł - (faktura częściowa) - 

dofinansowanie Funduszu Dróg Samorządowych - 59,970,20 zł. 

7 262 171,81

826 237,42

Udział wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników
w wydatkach szkół i przedszkoli 

wynagrodzenia i
świadczenia

pozostałe wydatki bieżące
szkół
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4. Remonty dróg gminnych i wewnętrznych polegające na wyrównaniu  nawierzchni 

materiałem kamiennym w ilości ok 305 m3, udrażnianiu, korytowaniu, umacnianiu 

ażurami betonowymi rowów oraz ścince pobocza, remoncie przepustów, odwodnienia. 

Wartość prac remontowych 156.075,45 zł 

 

3.2 Wynik budżetu za 2019 rok  

Budżet na koniec 2019 roku zamknął się nadwyżką w kwocie 1.779.941,53 zł, planowany 

wynik finansowy stanowił deficyt w kwocie 229.583zł, jednak ze względu na oszczędne 

wydatkowanie środków udało się wygospodarować nadwyżkę.  

W wyniku zastosowania polityki oszczędnościowej na rachunku bankowym budżetu na dzień 

31 grudnia 2019 roku zgromadzone środki wynosiły 2.366.878,55 zł. / w tym środki z funduszu 

dróg samorządowych, które wydatkowane będą w roku 2020 stanowiły kwotę 505.079zł/, 

ponadto środki na rachunku  niewygasających wydatków stanowiły kwotę 962.616,02zł  

i zostały wydzielone w związku z podpisanymi umowami z wykonawcami.   

Na planowaną nadwyżkę operacyjną w kwocie 1.525.194,83zł wygenerowano kwotę wyższą. 

która stanowi  2.973.260,29zł. Powyższe skutkowało poprawą wskaźników mających wpływ 

na zdolność kredytową gminy.  

 

3.3 Przychody i rozchody budżetu  

Uchwalając budżet Gminy Bliżyn na 2019 rok zaplanowano konieczność zaciągnięcia kredytu 

w kwocie 300.000zł celem zrównoważenia budżetu, w trakcie roku zrezygnowano  

z powyższego przychodu wprowadzając do budżetu kwotę wolnych środków wynikających  

z roku 2018.   

Zaplanowane do wykupu obligacje komunalne na początek roku stanowiły kwotę 750.000zł 

zgodnie z harmonogramem wykupu papierów wartościowych, w trakcie roku dokonano 

zwiększenia rozchodów o kwotę 100.000zł dokonując wcześniejszego wykupu obligacji 

zaplanowanych na lata następne.  

 

3.5 Zadłużenie   

Na dzień 31 grudnia 2019 roku gmina posiada zadłużenie w kwocie 17.124.000zł  

z tytułu emisji obligacji komunalnych w banku PKO Bank Polski S.A. Termin wykupu ostatniej 

serii obligacji ustalono na 2035 rok. Harmonogram spłat zobowiązań latami przedstawia się 

następująco: 

 

2020 rok - 800.000zł 

2021 rok - 1.000.000zł 
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2022 rok - 1.128.000zł 

2023 rok - 1.200.000zł 

2024 rok - 1.200.000zł 

2025 rok - 1.200.000zł 

2026 rok - 1.200.000zł 

2027 rok - 1.200.000zł, 

2028 rok - 1.200.000zł 

2029 rok - 1.000.000zł 

2030 rok - 1.157.000zł 

2031 rok - 1.150.000zł 

2032 rok - 1.000.000zł 

2033 rok - 800.000zł 

2034 rok - 950.000zł  

2035 rok - 939.000zł 

 

Wskaźnik zadłużenia na koniec roku 2019 w stosunku do dochodów ogółem wynosił 47,34%  

i był niższy w stosunku do roku ubiegłego o 8,64%, wskaźniki łącznej kwoty spłaty zobowiązań 

wynikające z art.243 ustawy o finansach publicznych zostały spełnione, co wskazuje na 

prawidłowe wykonanie budżetu.  

Planowane na lata kolejne wskaźniki spłaty zobowiązań spełniają relacje  wynikające 

z ustawy o finansach publicznych.  

Kwota wydatków na obsługę długu w 2019 roku wynosiła 577.958,20zł i stanowiła 1,99% 

wydatków bieżących gminy. W stosunku do roku ubiegłego kwota na obsługę byłą wyższa  

o 56.797,36zł   w związku emisją nowych obligacji w 2018 roku na łączną kwotę 3.689.000zł. 

W roku 2020 ustalono że odsetki od obligacji wynosić będą 562.000zł i w latach następnych 

maleje razem ze spłatą zobowiązań.  

Zwrócić należy uwagę, że od roku 2021 kwota wykupu obligacji jest wysoka i są to pojedyncze 

serie obligacji komunalnych, co nie daje możliwości aneksowania umów i przesunięcia 

terminów spłaty. Istnieje jedynie możliwość wcześniejszego wykupu części serii obligacji do 

czego należy dążyć aby w przyszłości wskaźniki spłaty pozwoliły na prawidłowe 

funkcjonowanie gminy. Uzależnione jest to od nadwyżki operacyjnej a co za tym idzie od 

dochodów bieżących gminy oraz wydatków bieżących  w związku z czym należy dążyć do ich  

minimalizacji.    

Na kwotę zadłużenia składają się obligacje emitowane od roku 2011. Poniżej przedstawiono 

zadania, które były finansowane z kredytów, a które pozostały jeszcze  do spłaty, w większości 

są to zadania realizowane przy współudziale środków unijnych. Zaciągano również 

zobowiązania na spłatę bieżących rat.  Kwotę zadłużenia w rozbiciu przedstawia poniższa 

tabela.  
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Rok 

zaciągnięcia 

Kwota pozostała 

do spłaty 

Kwota  

zaciągniętych 

zobowiązań 

Cel zaciągnięcia 

2011 300.000,00 300.000,00 

Budowa infrastruktury Bliżyn, Brzeście, 

Gilów, Wołów 

2011 300.000,00 300.000,00 

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego  

w Sołtykowie 

2011 400.000,00 400.000,00 

Przebudowa drogi powiatowej Bliżyn-

Ubyszów 

2011 400.000,00 400.000,00 

Przebudowa drogi powiatowej Bliżyn-Sorbin-

Odrowążek 

2011 300.000,00 300.000,00 
Budowa boiska Orlik Mroczków 

2011 1.600.000,00 1.600.000,00 
Odbudowa i rozbudowa zalewu 

2011 200.000,00 200.000,00 
Budowa drogi gminnej Gostków 

2011 2.500.000,00 2.500.000,00 

Budowa oczyszczalni ścieków oraz 

kanalizacji 

2012 659.179,00 659.179,00 
Budowa oczyszczalni ścieków 

2012 150.000,00 150.000,00 
Odbudowa zalewu 

2012 490.821,00 2.690.821,00 
Spłata zobowiązań 

2013 1.000.000,00 1.000.000,00 
Budowa oczyszczalni ścieków 

2013 0,00 950.000,00 
Budowa kanalizacji II etap 

2013 1.200.000,00 1.650.000,00 
Spłata zobowiązań 

2014 1.785.000,00 1.885.000,00 
Budowa kanalizacji II etap 

2014 1.000.000,00 1.000.000,00 
Spłata zobowiązań 

2015 350.000,00 350.000,00 
Spłata zobowiązań 

2016 800.000,00 800.000,00 
Spłata zobowiązań 

2018 2.472.318,00 2.472.318,00 
Termomodernizacje i remonty szkół 

2018 1.216.682,00 1.216.682,00 
Spłata zobowiązań 

 

 

 

3.6  Bezpieczeństwo finansowe Gminy Bliżyn  

Wskaźnik płynności finansowej natychmiastowej gminy za 2019 rok wynosi 105,70 i wskazuje 

że gmina na koniec roku nie miała problemów z zachowaniem płynności. 
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WPF=DO+P/WO+R+ZW 

WPF – wskaźnik płynności finansowej natychmiastowej 

DO- dochody ogółem 

P- Przychody 

WO- wydatki ogółem 

R – rozchody 

ZW – zobowiązania wymagalne 

WPF=36.170.884,69zł + 1.079.583,34zł / 34.390.943,16zł + 850.000zł 

WPF=105,70 

Bardzo ważnym wskaźnikiem określającym bezpieczeństwo finansowe gminy jest nadwyżka 

operacyjna tj. nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi. Na koniec 2019 roku 

kwota tej nadwyżki wynosiła 2.973.260,29zł wobec planowanej na kwotę 1.525.194,83zł. 

Kwota ta ma bardzo ważny wpływ na wskaźniki wynikające z ustawy o finansach publicznych. 

Dzięki wyższej nadwyżce niż planowano planowane wskaźniki na lata następne uległy 

poprawie. 

 

IV. Informacja o realizacji polityk, programów i strategii  

 

4.1 Strategia rozwoju 

Przyjęta w dniu 25 czerwca 2014 r. Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVIII/250/2014 Strategia 

Rozwoju Gminy Bliżyn na lata 2014-2024 stanowi najważniejszy dokument długoterminowego 

planowania określający cele rozwoju społeczno-gospodarczego gminy Bliżyn w perspektywie 

do 2024 roku. Dokument wyznacza najważniejsze cele strategiczne tj: 

I. Wspieranie rozwoju gospodarczego gminy 

II. Utrzymanie i rozwój infrastruktury technicznej i społecznej 

III. Budowa kapitału ludzkiego i społecznego 

Cele te są na bieżąco realizowane poprzez rozwój infrastruktury technicznej, remonty 

budynków użyteczności publicznej, wsparcie organizacji pozarządowych, wzmocnienie 

pozytywnego wizerunku i rozpoznawalności gminy Bliżyn.  

4.2 Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminnym 

Gmina Bliżyn posiada Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy 

Bliżyn na lata 2018-2023 oraz zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu gminy przyjęte uchwałą Rady Gminy Bliżyn nr XXX/230/2018 z dnia 

27 marca 2018 r. W zasobie mieszkaniowym obecnie znajduje się 10 lokali mieszkalnych  

w miejscowości Sołtyków (9) oraz Ubyszów (1, lokal użytkowy o charakterze mieszkalnym). 

Gmina nie posiada w zasobie lokali socjalnych, dlatego też w ramach konieczności są one 

pozyskiwane w drodze najmu od innych podmiotów i osób fizycznych. Obecnie w drodze 
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najmu Gmina Bliżyn pozyskała 4 lokale socjalne w miejscowości Bliżyn, 2 w budynku ul. 

Kościuszki 87 oraz 2 w budynku dworca PKP. W zasobie nie ma lokali zamiennych. 

Zarządzanie 9 lokalami mieszkalnymi  

w miejscowości Sołtyków oddano zarządcy wspólnoty mieszkaniowej Sołtyków 1,  

Sołtyków 2 oraz Sołtyków 3. Lokalem w miejscowości Ubyszów Gmina zarządza 

bezpośrednio. Sprzedaż lokali prowadzona jest na wniosek zainteresowanego za zgodą Rady 

Gminy. Nie prowadzi się obecnie żadnych postępowań w sprawie zamiany lokali. W chwili 

obecnej 1 lokal mieszkalny spłacający zadłużenie w formie rat rozłożonych w czasie  

z umorzeniem odsetek. 

4.3 Plan wykorzystania zasobu nieruchomości gminnych 

Gmina Bliżyn posiada Plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Bliżyn na 

lata 2018-2020 przyjęty zarządzeniem Nr 0050.26.2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. W zasobie 

obecnie znajduje się 81,9948 ha gruntów będących we własności oraz użytkowaniu 

wieczystym. W ewidencji nieruchomości wprowadzane są bieżące zmiany związane  

z nabywaniem i sprzedażą gruntów. Zarządzenie nieruchomościami gminy w tym zasobem 

odbywa się bezpośrednio. Gmina Bliżyn gospodaruje zasobem nieruchomości zgodnie  

z zasadami racjonalnej gospodarki, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, 

uwzględniając w pierwszej kolejności potrzeby społeczności lokalnej i realizację zadań 

publicznych. Gminny zasób nieruchomości jest wykorzystywany na cele rozwojowe gminy  

i dla potrzeb zorganizowanej działalności inwestycyjnej. W latach 2018 - 2020 głównymi 

celami realizacji programu gospodarowania nieruchomościami będzie: 

1) pobieranie dochodów z nieruchomości tworzących zasób gminy, 

2) utrzymanie w niepogorszonym stanie budynków, budowli oraz ich modernizacja, 

3) zwiększenie zasobu poprzez nabywanie nieruchomości, 

4) realizacja celów publicznych. 

Nieruchomości, które nie będą służyć do realizacji zadań własnych przewidywane są do obrotu, 

w szczególności będą one przedmiotem zbycia, oddania w najem, dzierżawę oraz użyczenia. 

Podjęte zostaną działania w celu komunalizacji gruntów pod drogami posiadającymi obecnie 

nieuregulowany stan prawny. 

4.4 Program opieki nad zabytkami 

Gmina Bliżyn posiada „Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Bliżyn na lata 2019-2020” 

przyjęty uchwałą nr V/29/2019 z dnia 14 marca 2019 r., a opublikowaną w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z 2019 poz. 1363 w dniu 21 marca 2019r. 

Program przedstawia charakterystykę zasobów i dziedzictwa kulturowego gminy oraz 

wyznacza kierunki działań i zadania na rzecz ochrony i opieki nad zabytkami na lata przyszłe. 

Przedmiotem tego opracowania są pojedyncze obiekty zabytkowe oraz zespoły tworzące 

integralne części krajobrazu gminy. Głównym priorytetem jest ochrona i wyeksponowanie 

obiektów zabytkowych i walorów krajobrazu kulturowego gminy oraz ich wykorzystanie  

w rozwoju społeczno - gospodarczym. Ze względu na uchwalenie Planu w obecnym roku, brak 

jest sprawozdania z jego realizacji. 
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4.5 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 

Program został przyjęty uchwałą nr III/10/2018 Rady Gminy Bliżyn z dnia 28 grudnia 2018 r.  

Program ten określa kierunki działań i sposób realizacji zadań własnych gminy związanych  

z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób 

uzależnionych od alkoholu i przeciwdziałania narkomani, określonych w art. 41 ust.2 ustawy  

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz art. 10 ust. 1 i 3 ustawy  

o przeciwdziałaniu narkomanii.  

Z uwagi, że działania na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania 

narkomanii prowadzone są przez jeden podmiot – Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych (GKRPA) opracowany został jeden wspólny program..  

Działania realizowane w ramach programu koncentrowały się na osłabieniu czynników ryzyka, 

kształtowaniu więzi rodzinnych, rozwijaniu zainteresowania nauką, czy wzmacnianiu respektowania 

obowiązujących norm i wartości oraz pracy z osobami uzależnionymi i ich rodzinami. GKRPA 

rozpowszechniała wiedzę z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii  

w szczególności przedstawicielom placówek oświatowych, mieszkańcom gminy przy współpracy 

służby zdrowia, policji, pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Punktu 

Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych, Współuzależnionych oraz Ofiar Przemocy. 

Celem strategicznym Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Bliżyn w 2019 roku było: 

1) tworzenie warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokajanie motywuje 

powstrzymywanie się od spożywania alkoholu, środków odurzających, substancji 

psychoaktywnych, a zwłaszcza organizowanie w szkołach zajęć pozalekcyjnych; 

2) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, szkoleniowej, skierowanej 

w szczególności do dzieci i młodzieży; 

3) ograniczanie dostępności do alkoholu; 

4) leczenie, rehabilitacja oraz reintegracja osób uzależnionych; 

5) zapobieganie negatywnym następstwom nadużywania alkoholu, spożywania narkotyków  

i ich usuwanie oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie; 

6) wspomaganie działalności podmiotów, stowarzyszeń, instytucji i osób fizycznych, które na terenie 

gminy zajmują się problematyką związaną z uzależnieniami. 

W zakresie realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

w 2019 roku zaangażowano kwotę 85 702,39 zł, z czego wydatkowano kwotę – 84 752,05 zł. 

Środki te zostały przeznaczone na:  

1) prowadzenie Punktu Konsultacyjnego – dyżury specjalistów psycholog, terapeuta 

uzależnień, pedagog – 11 270,00 zł 

2) działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – diety 

członków komisji 12 540,19 zł,  

3) zakup materiałów biurowych – 500,00 zł 

4) opłaty sądowe – 192,00 zł 

5) badania biegłych – 1 020,00 zł 
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6) zwrot kosztów dojazdu na szkolenie – 180,20 zł 

7) dotacje dla organizacji pozarządowych na realizacje zadań ogłoszonych w konkursach na 

podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 60 000,00 zł z 

czego rozliczone przez stowarzyszenia – 59 049,66 zł 

 

 

 

 

 Nazwa zadania Organizacja otrzymująca 

dotację 

Kwota 

1. Organizacja wypoczynku dla dzieci  

i młodzieży, z terenu Gminy Bliżyn  

z realizacją programów 

profilaktycznych  

Postępowanie konkursowe. 

Towarzystwo Przyjaciół 

Dzieci Oddział Gminny  

Bliżyn 35 000,00 zł 

2. 

 

Realizacja programów profilaktycznych 

w zakresie przeciwdziałania 

alkoholizmowi i przemocy, 

zagospodarowanie czasu wolnego  

w szczególności poprzez: 

 

 

2a - zajęcia sportowo-rekreacyjne w tym 

rajdy, rozgrywki sportowe, turnieje  

i inne. 

Postępowanie konkursowe. 

Parafia Rzymsko-Katolicka 

pw. św. Rocha w 

Mroczkowie 5 000,00 zł 

2b - zajęcia muzyczne, turystykę i inne 

formy. 

Postępowanie konkursowe. 

Parafia Rzymsko-Katolicka 

pw. Przemienienia 

Pańskiego w Odrowążku 
5 000,00 zł 

2c - zajęcia plastyczne, turystykę i inne. 

Postępowanie konkursowe 

Parafia Rzymsko-Katolicka 

pw. Najświętszego Serca 

Pana Jezusa w Sorbinie 
5 000,00 zł 

2d - gry, zabawy, wyjazdy integracyjne i 

inne. 

Postępowanie konkursowe 

Parafia Rzymsko-Katolicka 

pw. Św. Ludwika w 

Bliżynie 
5 000,00zł 

2e - konkursy plastyczne, literackie, 

wycieczki i inne. 

Postępowanie konkursowe 

Towarzystwo Przyjaciół 

Ziemi nad Kuźniczką w 

Sorbinie 

5 000,00 zł 

rozliczone–  

4 049,66 zł 

Razem dotacja celowa z budżetu dla stowarzyszeń 

60 000,00 zł 

rozliczone- 

59 049,66 zł 
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W zakresie realizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w 2019 roku zorganizowano  

w Szkole Podstawowej w Bliżynie 1,5 godzinny program artystyczny z zakresu profilaktyki 

uzależnień dla 230 uczniów klas V-VIII szkół podstawowych z terenu Gminy Bliżyn  za kwotę 

1 300,00 zł. Program dotyczył problemów wychowawczych, ,uzależnień od substancji 

psychoaktywnych w tym narkotyków, dopalaczy, alkoholu i kontaktów ze światem 

przestępczym. 

4.6 Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi  

Uchwałą Nr XI/86/2019 Rady Gminy Bliżyn z 29 listopada 2019 r. Rada Gminy Bliżyn 

uchwaliła roczny program współpracy Gminy Bliżyn z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.   

Celem programu jest zapewnienie efektywnego wykonywania zadań własnych gminy poprzez 

włączenie organizacji pozarządowych w realizację tych zadań. Organizacje pozarządowe 

realizują zadania publiczne głownie z zakresu promocji i ochrony zdrowia, upowszechniania 

kultury fizycznej, rekreacji i sportu; kultury, sztuki, edukacji, oświaty i wychowania; pomocy 

społecznej , w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej; przeciwdziałania 

uzależnieniom i patologiom społecznym. 

W 2019 roku za przedsięwzięcia priorytetowe uznano: 

1. Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów 

alkoholowych, przeciwdziałania uzależnieniom na terenie gminy, 

 2. Działania na rzecz zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży z gminy Bliżyn  

w tym organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych i znajdujących 

się w trudnej sytuacji życiowej, 

3. rozwijanie i  upowszechnianie sportu i kultury fizycznej poprzez organizację zawodów, 

turniejów, rozgrywek, imprez sportowych i innych, 

4. działania na rzecz bezpiecznego wypoczynku nad wodą 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi ma charakter  finansowy i nie finansowy.  

W 2019 roku przeprowadzono 2 otwarte konkursy ofert i podpisano 6 umów z następującymi  

organizacjami: Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Oddział Gminy Bliżyn, Parafią 

Rzymskokatolicką pw. Św. Rocha w Mroczkowie, Parafią Rzymskokatolicką pw. 

Przemienienia Pańskiego w Odrowążku, Parafią Rzymskokatolicką pw. NSPJ w Sorbinie, 

Parafią Rzymskokatolicką pw. Św. Ludwika w Bliżynie, Towarzystwem Przyjaciół Ziemi nad 

Kuźniczką. W ramach zawartych umów na wsparcie realizacji zadań publicznych   realizowano 

programy profilaktyczne poprzez zajęcia sportowo- rekreacyjne, rajdy, rozgrywki sportowe, 

zajęcia muzyczne, plastyczne, gry, zabawy, konkursy plastyczne a także zorganizowany 

wypoczynek dla dzieci i młodzieży.  
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Ponadto na wnioski:  Stowarzyszenia na Rzecz Warsztatów Terapii Zajęciowej dofinansowano 

zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych, LZS Kordian – sędziowanie, zakup 

statuetek i nagród dla zwycięzców rozgrywek szachowych, Koła Wędkarskiego – zakup nagród 

i pucharów. 

 

 

4.7 Program Ochrony Środowiska dla Gminy Bliżyn na lata 2015 – 2020 

 

Program został przyjęty został przyjęty uchwałą Nr X/78/2015 Rady Gminy Bliżyn  z dnia 18 

grudnia  2015  r. Realizując działania  i  przedsięwzięcia  zawarte  w  Programie  zmierzamy  

w kierunku poprawy stanu środowiska, racjonalnym gospodarowaniem jego zasobami. 

W gminie Bliżyn w roku 2019 realizowano przede wszystkim: 

- inwestycje związane z gospodarka wodno-ściekową (budowa sieci wodociągowej i sieci 

kanalizacji sanitarnej), 

- zadania  z  zakresu  gospodarki  odpadami  (kontynuacja  programu  usuwania  materiałów 

zawierających azbest, usprawnianie systemy selektywnej zbiórki odpadów, likwidacja dzikich 

wysypisk śmieci), 

- zadania  z  zakresu  budowy  infrastruktury  drogowej  (remonty  bieżące  dróg  gminnych  

i wewnętrznych, remont drogi Płaczków - Piety), 

- zadania  z  zakresu  ochrony  przed  promieniowaniem  elektromagnetycznym  (bieżąca  

modernizacja oświetlenia ulicznego w poszczególnych miejscowościach na terenie gminy). 

Realizacja części zadań określonych w Programie z powodu braku wystarczających środków 

finansowych została przesunięta na termin późniejszy. 

Racjonalne gospodarowanie środowiskiem i jego zasobami wymaga działań zwiększających 

świadomość  ekologiczna  mieszkańców gminy.  W  tym  zakresie  konieczna  jest  współpraca 

samorządu  Gminy  z  Powiatem  i  samorządami  gmin  sąsiednich  oraz  organizacjami. 

W 2020 roku będzie sporządzona aktualizacja Programu na lata 2021 – 2024. 

 

4.8 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Studium określa politykę przestrzenną gminy, w tym lokalne zasady zagospodarowania 

przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Bliżyn zostało uchwalone Uchwałą Nr VI/47/99 Rady Gminy w Bliżynie z dnia 29 kwietnia 

1999r. Opracowanie zostało wykonane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r.  

o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 1999 r., Nr 15, poz. 139, z późn. zm.). Zmiana 

przepisów, a w szczególności wejście w życie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.) wzmocniła 

rolę studium w hierarchii dokumentów planistycznych, poprzez wprowadzenie obowiązku 
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zgodności planów miejscowych z zapisami studium. Zmiana studium na podstawie nowych 

przepisów została uchwalona Uchwałą Nr XXXV/229/2010 Rady Gminy Bliżyn z dnia 28 maja 

2010 r. w sprawie uchwalenia Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy Bliżyn. Kolejna zmiana studium wynikała z obowiązku z określonego 

w art. 208 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2019 r., 

poz. 868). Przepis ten dotyczy konieczności wprowadzenia do Studium udokumentowanego 

złoża kopalin. Zmianę Nr 2 uchwalono Uchwałą Nr IX/61/2015 Rady Gminy Bliżyn z dnia 29 

października 2015 r. i dotyczy ona udokumentowanego złoża piasków czwartorzędowych w 

Wołowie. Ocena aktualności zmiany studium została przyjęta Uchwałą Nr XIX/134/2016 Rady 

Gminy Bliżyn z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie aktualności Studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bliżyn oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie gminy Bliżyn. Analiza 

dokumentów planistycznych wykazała, że Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Bliżyn, uchwalona Uchwałą Nr XXXV/229/2010 

Rady Gminy Bliżyn w dniu 28 maja 2010 r. wraz z późniejszą zmianą, jest aktualna. Nowe 

zamierzenia inwestycyjne nie objęte ustaleniami obowiązującej Zmiany Studium wymagać 

będą częściowej zmiany dokumentu. Zgodnie z przyjętym Wieloletnim programem 

sporządzania planów miejscowych i ich zmian rozpoczęcie prac planistycznych nad studium 

planowane było na rok 2020. Z powodu braku środków finansowych prace planistyczne nie 

zostały rozpoczęte. 

4.9 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 

Miejscowymi planami zagospodarowania objęte jest 30% powierzchni gminy. Obowiązujące 

miejscowe plany   

1. Zmiana w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Bliżyn 

na obszarze wsi Ubyszów zatwierdzony Uchwałą Nr XXVI/194/2002 z dnia 26 czerwca 

2002 r. (Dz. Urz. Woj. Święt. Nr 130, poz. 1621 z dnia 26 sierpnia 2002 r.), 

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Gilów 1” na obszarze gminy Bliżyn 

zatwierdzony Uchwałą Nr XVIII/164/04 Rady Gminy Bliżyn z dnia 14 grudnia 2004 r. (Dz. 

Urz. Woj. Święt. Nr 26, poz. 335 z dnia 7 lutego 2005 r.), 

3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Płaczków – „Płaczków 

1” na obszarze gminy Bliżyn zatwierdzony Uchwałą Nr X/66/2007 z dnia 25 października 

2007 r. (Dz. Urz. Woj. Święt. Nr 5, poz. 61 z dnia 11 stycznia 2008 r.), 

4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu sołectwa Bugaj na obszarze 

gminy Bliżyn zatwierdzony Uchwałą Nr XVI/107/2008 Rady Gminy Bliżyn z dnia 26 

czerwca 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Święt. Nr 193, poz. 2586 z dnia 8 września 2008 r.), 

5. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Bliżyn 3” zatwierdzony Uchwałą Nr 

XIX/127/2008 Rady Gminy w Bliżynie z dnia 22 października 2008 r. (Dz. Urz. Woj. 

Świętokrzyskiego Nr 273, poz. 3840 z dnia 23 grudnia 2008 r.), 

6. Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Bliżyn 1” zatwierdzona 

Uchwałą Nr XXXV/230/2010 Rady Gminy Bliżyn z dnia 28 maja 2010 r. (Dz. Urz. Woj. 

Świętokrzyskiego Nr 204, poz. 2006 z dnia 8 lipca 2010 r.), 

http://www.blizyn.pl/


RAPORT O STANIE GMINY                                                     www.blizyn.pl 
 - 31 - | S t r o n a  

 

7. Zmiana Nr 1 części zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bliżyn 

1”, na obszarze gminy Bliżyn, zatwierdzona Uchwałą Nr XX/145/2017 Rady Gminy Bliżyn 

z dnia 15 lutego 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2017 r., poz. 1016 z dnia 24 

marca 2017 r.), 

8. Miejscowy Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu sołectwa Brzeście na obszarze 

Gminy Bliżyn zatwierdzony Uchwałą Nr XV/91/2008 Rady Gminy w Bliżynie z dnia 29 

kwietnia 2008r. (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 193, poz. 2583 z dnia 8 września 

2008r.) oraz zmieniony Uchwałą Nr XVI/108/2008 Rady Gminy w Bliżynie z dnia 

26.06.2008 r. (Dz. Urz. Woj. Święt. Nr 193, poz. 2587 z dnia 8.09.2008 r.) 

9. Zmiana Nr 2 części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu sołectwa 

Brzeście, na obszarze gminy Bliżyn zatwierdzona Uchwałą Nr XXX/186/2013 Rady 

Gminy Bliżyn z dnia 26 czerwca 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego poz. 2966 z dnia 

05.08.2013 r.), 

10. Zmiana Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zagórze 1” na 

obszarze gminy Bliżyn zatwierdzony Uchwałą Nr XXII/173/2017 Rady Gminy Bliżyn  

z dnia 26 czerwca 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Święt. z 2017 r., poz. 2406 z dnia 4 sierpnia 2017 

r.), 

11. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Bliżyn, obejmujący obszary 

miejscowości: Gilów, Gostków, Jastrzębia, Wojtyniów i Wołów zatwierdzony Uchwałą Nr 

XXV/152/2012 Rady Gminy Bliżyn z dnia 18 grudnia 2012 r. (Dz. Urz. Woj. 

Świętokrzyskiego poz. 565 z dnia 01.02.2013 r.), 

12. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu złoża „Wołów”  

w miejscowości Wołów, na terenie gminy Bliżyn  zatwierdzony Uchwałą Nr XX/146/2017 

Rady Gminy Bliżyn z dnia 15 lutego 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Święt. Z 2017 r., poz. 1018  

z dnia 24 marca 2017 r.). 

13. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Sołtyków oraz części 

miejscowości Pięty, w obrębie ewidencyjnym Płaczków, na obszarze gminy Bliżyn 

zatwierdzony Uchwałą Nr XXXIII/258/2018 Rady Gminy Bliżyn z dnia 7 sierpnia 2018 r. 

(Dz. Urz. Woj. Święt. z 2018 r., poz. 3041 z dnia 4 września 2018 r.). 

 

Ocena aktualności planów została przyjęta ww. Uchwałą Nr XIX/134/2016 Rady Gminy 

Bliżyn z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Bliżyn oraz miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego obowiązujących na terenie gminy Bliżyn. Analiza dokumentów planistycznych 

wykazała, że Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gminy Bliżyn, obowiązujące 

na terenie gminy są aktualne i możliwe do dalszej realizacji w zakresie wynikającym  

z przeznaczenia terenów oraz zasad ich zagospodarowania. Część miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego gminy Bliżyn, wymaga częściowej aktualizacji w celu 

doprowadzenia do zgodności ich zapisów z ustaleniami określonymi w obowiązującym 

Studium. Przyjęto również Program wieloletni sporządzania planów miejscowych i ich zmian, 

który przedstawia się następująco. Podjęcie prac planistycznych planowane na lata 2017 ÷ 

2022: 

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości 

Sołtyków, na obszarze gminy Bliżyn (planowane rozpoczęcie prac planistycznych w 2017 r.). 
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2. Zmiana Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu sołectwa Brzeście, 

na obszarze gminy Bliżyn (planowane rozpoczęcie prac planistycznych w 2017 r.).  

3. Zmiana Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu sołectwa „Bliżyn 

3”, na obszarze gminy Bliżyn (planowane rozpoczęcie prac planistycznych w 2019 r.). 

4. Zmiana Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu sołectwa Bugaj, na 

obszarze gminy Bliżyn (planowane rozpoczęcie prac planistycznych w 2019 r.). 

5. Zmiana Studium (planowane rozpoczęcie prac planistycznych w 2020 r.). 

 

 W celu realizacji Programu wieloletniego podjęto Uchwałę Nr VI/48/2019 Rady Gminy 

Bliżyn, z dnia 17 maja 2019 r. sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego terenu sołectwa Brzeście, na obszarze gminy Bliżyn. 

W miesiącu maju 2019 r. została podpisana umową z wykonawcą opracowania. Projekt 

miejscowego planu zostanie wyłożony do publicznego wglądu po uzyskaniu zgody Ministra 

Środowiska na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne. Wniosek w tej sprawie 

został złożony w styczniu 2020 r. za pośrednictwem Marszałka Województwa.   

Realizacji pozostałych zmian planów miejscowych oraz studium będzie uzależniona od 

dostępności środków finansowych w budżecie gminy. 

 

4.10 Gminny program rewitalizacji 

Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Bliżyn na lata 2016-2022 opracowany został 

na podstawie ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 

1398) oraz zgodnie z „Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na 

lata 2014-2020” Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 sierpnia 2016 r. (MR/H 2014-

2020/20(2)08/2016). Uchwalony został Uchwałą Nr XXIII/183/2017 Rady Gminy Bliżyn 

z dnia  25 sierpnia 2017 r. Obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji został wyznaczony  

i przyjęty Uchwałą Rady Gminy Bliżyn Nr XVIII/127/2016 z dnia 30 listopada 2016 r. (D. Urz. 

Woj. Święt. z 2016 r., poz. 4005 z dnia 14 grudnia 2016 r.). Do rewitalizacji na terenie gminy 

Bliżyn wyznaczony został obszar, który obejmuje 0,44 % ogółu powierzchni gminy oraz 4,3 % 

ogółu mieszkańców gminy. Obszar rewitalizacji to:  

• część centralna miejscowości Bliżyn - położona po południowej stronie drogi krajowej 

nr 42 tj. ul. Kościuszki, obejmująca ulice: Staszica, Piaskową, Szkolną, VI Wieków 

Bliżyna, 1 go Maja, Sobieskiego. Jest to obszar zamieszkały z Urzędem Gminy 

i obiektami użyteczności publicznej: strażnicą OSP z Biblioteką Gminną, kompleksem 

szkolnym oraz zabytkowym kościołem p.w. św. Zofii. Ponadto na obszarze funkcjonują 

pomioty gospodarcze, głównie handlowe i usługowe (zazwyczaj nie zatrudniające 

więcej niż 2-3 osoby) 

• teren dawnego parku z obiektami zespołu Pałacyku Platerów (pałacyk, budynki oficyny 

i stajni) na zachód od ul. Stanisława Staszica - łączący centrum Bliżyna z terenami 

rekreacyjnymi i Zalewem Bliżyńskim. Na terenie znajduje się Gminny Ośrodek Kultury 

"Zameczek" (dawny pałacyk myśliwski), pozostała część terenu niezagospodarowana 

i niezamieszkała  

• rejon ul. Zafabrycznej - (obszary przemysłowe) teren dawnego zakładu Polifarb (na 

obszarze funkcjonują podmioty gospodarcze, także większe firmy produkcyjne - 

potencjał obszaru i budynków nie został wykorzystany) oraz tereny poletek po 

oczyszczaniu ścieków (teren nie zrekultywowany, niezagospodarowany) 
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• rejon terenów PKP - na północ drogi krajowej nr 42 tj. ul. Kościuszki (teren częściowo 

zamieszkały) dawne tereny po składnicy drzewa, obecnie niewykorzystywane 

• rejon zbiornika wodnego "Zalew Bliżyński" i tereny rekreacyjne wokół (teren 

niezamieszkany) - teren stanowiący publiczne miejsce rekreacyjno-wypoczynkowe, 

zbiornik częściowo zagospodarowany pod w/w funkcje z miejscem wykorzystywanym 

do kąpieli, jest miejscem aktywnego wypoczynku. 

Efektem implementacji programu jest m.in. odwrócenie negatywnych zjawisk i procesów, 

poprawa stanu infrastruktury społecznej i technicznej, przeciwdziałanie degradacji przestrzeni, 

zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego, ograniczanie patologii społecznych, wzrost 

jakości życia społeczności lokalnej i stymulowanie ich aktywności, rozwój przedsiębiorczości, 

zrównoważony rozwój społeczno-ekonomiczny w dłuższej perspektywie czasowej. Cele GPR 

to: 

• wzmocnienie kapitału ludzkiego  i integracji społecznej dla poprawy jakości życia, 

• wieloaspektowy rozwój gospodarczy, 

• poprawa jakości przestrzeni publicznych i wyposażenia terenów przemysłowych. 

W GPR wyznaczono projekty priorytetowe, na które składają się zadania realizowane 

według szczegółowych planów. Projekty te mają wymiar przestrzenny, ponieważ wprowadzają 

zmiany i porządkują przestrzeń publiczną w miejscowości Bliżyn, ale też mają na celu poprawę 

jakości życia mieszkańców terenu rewitalizacji. Działania inwestycyjne mają służyć wzrostowi 

aktywności gospodarczej, ożywieniu ruchu turystycznego i gwarantować wykorzystanie 

zasobów kulturowych i przyrodniczych Bliżyna, a w konsekwencji doprowadzić do stworzenia 

przyjaznych terenów - wizytówki gminy. Program przewiduje też inwestycje podejmowane 

przez prywatnych inwestorów w działaniach dotyczących wzrostu potencjału i możliwości 

rozwojowych prowadzonych przez nich przedsiębiorstw oraz wzrostu zatrudnienia.  

Przyjęto 7 projektów priorytetowych. Są to: 

Projekt Nr 1 - Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej  

z wykorzystaniem OZE na terenie gminy Bliżyn: budynku szkół w Bliżynie, Mroczkowie, 

Sorbinie i Odrowążku oraz budynek administracyjny Urzędu Gminy w Bliżynie i budynek 

Strażnicy OSP w Bliżynie – projekt zrealizowany w latach 2016-2019 z udziałem środków UE, 

Projekt Nr 2 – Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Zalewie Bliżyńskim – 

wzmocnienie funkcji wypoczynkowych i rekreacyjnych obszaru rewitalizacji – planowany 

okres realizacji – 2018 r. – projekt nie został zrealizowany z powodu braku środków własnych 

oraz dofinansowania ze środków UE, 

Projekt Nr 3 – Utworzenie Gminnego Centrum Kultury w Bliżynie -  planowany okres 

realizacji: 2020-2022, 

Projekt Nr 4 – Zwiększenie dostępu do edukacji, kultury, sportu, rekreacji oraz wspieranie 

działań z zakresu organizacji czasu wolnego dzieci, młodzieży i całych rodzin na obszarze 

rewitalizacji – planowany okres realizacji: 2017-2022 – projekt w trakcie realizacji w ramach 

dostępnych środków własnych, 

Projekt Nr 5 – Integracja osób starszych na obszarze rewitalizacji - planowany okres realizacji: 

2017-2022 – przewidziany do realizacji w przypadku otrzymania dofinansowania ze środków 

UE, 
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Projekt Nr 6 – Poprawa jakości prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczej na obszarze 

rewitalizowanym – planowany okres realizacji: 2017-2022 – projekt realizowany tylko  

w zakresie wyposażenia terenów w  infrastrukturę techniczną (kanalizacja, drogi), 

Projekt Nr 7 – Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bliżyn – zabezpieczenie potrzeb 

zaopatrzenia w infrastrukturę kanalizacyjną mieszkańców i podmiotów gospodarczych na 

obszarze rewitalizacji – planowany okres realizacji: 2017-2019 – projekt w trakcie realizacji ze 

środków własnych. 

 

 

4.11 Plan gospodarki niskoemisyjnej 

Plan gospodarki niskoemisyjnej to dokument strategiczny, który koncentruje się na 

działaniach zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego Unii 

Europejskiej do 2020 roku, tj.: redukcja emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie udziału 

energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, redukcji zużycia energii finalnej, co ma zostać 

zrealizowane poprzez podniesienie efektywności energetycznej. Plan dla gminy Bliżyn 

uchwalono Uchwałą Nr XV/106/2016 Rady Gminy Bliżyn z dnia 30 czerwca 2016 r. W planie 

określono długoterminowy cel strategiczny, mający następujący brzmienie:  

Gmina Bliżyn do 2020 roku: 

• ograniczy poziom emisji dwutlenku węgla o blisko 2% w stosunku do roku bazowego 

(zakładana redukcja emisji CO2 wyniesie 561,9 Mg) 

• poprawi efektywność energetyczną poprzez zmniejszenie zużycia energii finalnej  

w stosunku do roku bazowego o około 1,2% (zakładana redukcja zużycia energii finalnej 

wyniesie około 1124,9 MWh) 

• zwiększy udział wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w zużyciu energii 

finalnej z poziomu około 18,9% (18282,56 MWh) w roku bazowym do poziomu około 

19,2% (18349,86 MWh)  

• ograniczy emisję innych zanieczyszczeń powietrza (pyłu PM10 o 2,0665 Mg, pyły 

PM2,5 o 1,920 Mg i B(a)P o 0,001 Mg) 

Zdefiniowano również następujące cele szczegółowe:  

1. Ograniczenie strat ciepła w budynkach użyteczności publicznej, mieszkalnych 

i działalności gospodarczej poprzez usprawnienie termomodernizacyjne przegród 

budowlanych,  

2. Wzrost liczby zmodernizowanych systemów grzewczych we wszystkich sektorach 

użytkowników energii – dążenie do ograniczenia „niskiej emisji” i poprawy 

efektywności energetycznej, 

3. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii,  

4. Wprowadzanie energooszczędnych technologii, 

5. Kształtowanie świadomości ekologicznej. 

PGN wskazuje projekty mające znaczenie dla osiągnięcia założonego celu strategicznego.  
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Sektor – obiekty użyteczności publicznej: 

Zadanie Nr 1 - Usprawnienia termomodernizacyjne przegród budowlanych w budynkach: 

urzędu gminy, szkół, przedszkola – planowany okres realizacji 2017-2020, projekt 

zrealizowany we wszystkich budynkach oprócz przedszkola, 

Zadanie Nr 2 - Modernizacja w systemie ogrzewania w budynkach urzędu gminy, szkół, 

przedszkola oraz GOK – planowany okres realizacji 2017-2020, projekt zrealizowany we 

wszystkich budynkach oprócz przedszkola oraz GOK, 

Zadanie Nr 3 – Wymiana oświetlenia wewnątrz budynków na źródła energooszczędne 

(w tym nowej generacji) - planowany okres realizacji 2019-2020, projekt zrealizowany 

w budynkach szkół, urzędu gminy, OSP w Bliżynie, 

Zadanie Nr 4 - Instalacje OZE w budynkach oświatowych – planowany okres realizacji 

2018-2020 – projekt zrealizowany, 

Zadanie Nr 5 - Działania edukacyjne w zakresie racjonalnego użytkowania energii  

w budynkach „gminnych” wewnętrzna kampania edukacyjna. 

 

Sektor - budynki mieszkalne 

Zadanie Nr 1 - Ograniczenie niskiej emisji - dofinansowanie wymiany źródeł ciepła  

w budynkach mieszkalnych – planowany okres realizacji 2019-2020 – projekt realizowany 

bez udziału gminy przy wsparciu WFOŚ, 

Zadanie Nr 2 - Dofinansowanie do instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii 

– planowany okres realizacji 2019-2020 – brak realizacji z powodu braku możliwości 

uzyskania dofinansowania ze środków UE, 

Zadanie Nr 3 - Przyłączenie budynków mieszkalnych do sieci gazowniczej - planowany 

okres realizacji 2015-2020 – realizacja uzależniona od właściciela sieci gazowej; w roku 

2019 właściciel sieci ukończył budowę sieci w miejscowości Sobótka, przyłącza będą 

wykonywane w roku 2020. 

Zadanie Nr 4 - Edukacja lokalnej społeczności w zakresie efektywności energetycznej 

i odnawialnych źródeł energii - planowany okres realizacji 2016-2020 – spotkania 

edukacyjne organizowane przez WFOŚ. 

 

Sektor – oświetlenie uliczne 

Zadanie Nr 1 – Modernizacja w kierunku nowoczesnego oświetlenia ulic – planowany 

okres realizacji 2016-2022 – projekt w tracie realizacji ze środków własnych gminy. 

 

Sektor – transport 

Zadanie Nr 1 – Przebudowa/remont dróg gminnych – planowany okres realizacji 2016-

2020 – projekt realizowany w ramach dostępnych środków UE oraz Krajowego Programu 

Przebudowy Dróg Lokalnych. 

Działania międzyresortowe 

Zadanie Nr 1- Promocja efektywności energetycznej i ograniczania emisji przez 

zamówienia publiczne (zielone zamówienie) – planowany okres realizacji 2016-2020 – 

kryteria ekologiczne włączono do zamówienia publicznego na termomodernizację 
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budynków użyteczności publicznej (kryterium energooszczędność przy dostawie 

urządzeń), 

Zadanie Nr 2 – Właściwe planowanie przestrzeni urbanistycznej -  planowany okres 

realizacji 2016-2020 – we wszystkich opracowanych planach zagospodarowania 

przestrzennego uwzględnione zostały zalecenia odnośnie preferowanych paliw 

ekologicznych wykorzystywanych w budynkach nowo wznoszonych na terenach objętych 

planami, projektowane linie zabudowy uwzględniają zapewnienie „przewietrzania” gminy 

ze szczególnym uwzględnieniem terenów o gęstej zabudowie. 

4.12 Ład przestrzenny 

 Ład przestrzenny w gminie kształtowany jest w oparciu o Zmianę Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bliżyn, uchwaloną 

Uchwałą Nr XXXV/229/2010 Rady Gminy Bliżyn w dniu 28 maja 2010 r. wraz z późniejszą 

zmianą. W studium wskazano powierzchnię ok. 340 ha do sporządzenia miejscowego planu.  

Na obszarze gminy Bliżyn obowiązuje 11 planów zagospodarowania przestrzennego, 

w tym 2 plany sporządzone na podstawie nieobowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994r. 

o zagospodarowaniu przestrzennym oraz 9 na podstawie obowiązującej ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Miejscowymi planami 

zagospodarowania objęte jest ok. 4 194 ha, co stanowi 30% powierzchni gminy. W roku 2019 

rozpoczęto prace planistyczne nad zmianą miejscowego planu dla miejscowości Brzeście 

(Uchwała Nr VI/48/2019 Rady Gminy Bliżyn z dnia 17 maja 2019 r.). Poniesione wydatki na 

infrastrukturę techniczną w roku 2019 na terenach objętych miejscowymi planami to kwota ok. 

1 409 422,00 zł oraz ok. 17 600 000,00 zł w latach poprzednich. Uzyskane dochody w roku 

2019 związane z realizacją obowiązujących planów to kwota ok. 4 000,00 zł z podatku od 

nieruchomości oraz ok. 381 529,00 zł z podatku od nieruchomości oraz opłaty planistycznej  

w poprzednich latach. 

Na terenach dla których brak jest obowiązujących miejscowych planów wydano w 2019 

roku 21 decyzji o warunkach zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym 16 decyzji 

o warunkach zabudowy oraz 5 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

Decyzje o warunkach zabudowy wydano na obszarze 3,0 ha, a decyzje celu publicznego na 

obszarze 0,3 ha. Decyzje o warunkach zabudowy wydano dla zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej.  

 

V. Realizacja uchwał Rady Gminy 

 

       Rada Gminy Bliżyn w 2019 roku podjęła 87 uchwał. Na podstawie ustawy o samorządzie 

gminnym oraz ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych uchwały przekazywane były 

odpowiednio Wojewodzie Świętokrzyskiemu, Regionalnej Izbie Obrachunkowej i Redakcji 

Dziennika Urzędowego Województwa Świętokrzyskiego oraz umieszczane na stronie 

BIP urzędu. 
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Podjęte przez Radę uchwały podzielono na dwa bloki tematyczne: uchwały o charakterze 

organizacyjnym oraz o charakterze merytorycznym związanym z działalnością gminy 

wynikającą z aktualnych przepisów prawa. 

1) w pierwszej grupie mieszczą się min. takie uchwały jak: w sprawie planów pracy Rady 

Gminy Bliżyn oraz Komisji stałych; zwrotu kosztów podróży służbowych radnych 

Gminy Bliżyn, ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Gminy 

oraz zmian w statutach sołectw, w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Bliżyn oraz określenia granic obwodów publicznych szkół 

podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Bliżyn, 

w sprawie obywatelskiej inicjatywie uchwałodawczej, w sprawie  zasad i trybu 

przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy, w sprawie wysokości 

stawek opłat za zajecie pasa drogowego czy w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia 

klub „Senior+” w Gminie Bliżyn działającego w ramach struktury organizacyjnej 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie oraz szczegółowych zasad 

ponoszenia odpłatności za pobyt w klubie „Senior+”. 

2) drugi blok tematyczny podjętych uchwał dotyczy spraw związanych z działalnością 

gminy, wynikającą z ustawy o samorządzie gminny i innych ustaw: min. w sprawie 

zmian do budżetu gminy na 20219 rok ( 8 uchwał)  i zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Gminy na lata 2019-2035 (9 uchwał), w sprawie podatków i opłat oraz 

inkasa za ich pobór; w sprawie stawek podatku od nieruchomości, w sprawie ustalenia 

ekwiwalentu pieniężnego za udział członków OSP w akcjach  ratowniczych, zmian 

w planie zagospodarowania przestrzennego, powołania Rady Społecznej 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Lecha Jędrzejkiewicza 

w Bliżynie oraz realizacji ustawy Prawo oświatowe i Karta Nauczyciela itp.  

 

W ubiegłym roku Rada Gminy podjęła uchwały i przekazała do realizacji następujące 

programy: 

1) Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt, 

2) Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami  

prowadzącymi działalność pożytku publicznego, 

3) Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz  

przeciwdziałanie narkomanii, 

4) Wieloletni gminny program osłonowy „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-

2023, 

5) Program opieki nad zabytkami dla Gminy Bliżyn na lata 2019-2022, 

6) Gminny program wspierania rodziny na lata 2020-2022. 

 

         W 2019r. realizowane również były uchwały podjęte w latach poprzednich. Natomiast 

część uchwał podjętych w 2019r. wykonywana jest dopiero w roku bieżącym. Sytuacja taka 
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dotyczy min. uchwał: podatkowych, budżetu gminy na 2020r. oraz wieloletniej prognozy 

finansowej gminy na lata 2019-2035. 

        Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym wszystkie uchwały przekazywane były  

organom sprawującym nadzór merytoryczny. Organem takim z wyłączeniem spraw 

budżetowych jest Wojewoda Świętokrzyski, natomiast w zakresie spraw dotyczących budżetu 

i spraw podatkowych Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach. 

        Oceniając realizację uchwał Rady Gminy należy stwierdzić, iż większa ilość uchwał 

merytorycznych obowiązywała w określonym czasie tj. w danym roku kalendarzowym. Są to 

min. uchwały podatkowe czy budżetowe. 

         Poza oceną merytoryczną realizacji uchwał należy wspomnieć o stronie formalno prawnej 

podjętych uchwał. Na ogólną liczbę 87 uchwał, organ nadzoru - Wojewoda Świętokrzyski 

wszczął dwa postępowania nadzorcze w zakresie nieprawidłowości określenia sposobu wejścia 

w życie przyjętych uchwał a nie uchylił żadnej uchwały. 

          Reasumując przedstawioną informację o realizacji uchwał podjętych przez Radę Gminy 

w 2019r. należy uznać prace nad przygotowaniem i wdrażaniem w życie uchwał za 

zadawalające, zaś końcową ocenę pozostawiając Radzie. 

 

VI. Współpraca z innymi społecznościami samorządowymi 

 

6.1 Porozumienia międzygminne 

Gmina Bliżyn 27 stycznia 1992 r. zawarła porozumienie z Gminą Skarżysko-Kamienna  

w zakresie powierzenia wykonywania zadań publicznych w zakresie wodociągów  

i zaopatrzenia w wodę w obszarze zasilania ujęcia wody „Bugaj”. Skarżysko -  Kamienna 

przejęła prawa i obowiązki Gminy Bliżyn związane z eksploatacją urządzeń zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę gwarantującą dostawę wody dla odbiorców z terenu gm. Bliżyn. 

Efektem tego porozumienia jest dostarczanie wody dla sołectw Bugaj, Brzeście, Wołów  

i Zagórze.  

 

15.05.2018r. zawarto porozumienie międzygminne pomiędzy Gmina Bliżyn a Gminami  

Skarżysko-Kamienna, Skarżysko-Kościelne, Suchedniów, Wąchock, Łączna, Mirzec, Mirów, 

Chlewiska, Jastrząb, Borkowice i Orońsko o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu 

postępowań o udzielenie zamówień publicznych w ramach Grupy Zakupowej na zakup energii 

elektrycznej oraz na świadczenie usług dystrybucji. 

 

 W dniu 18.08.2010 r. zawarto porozumienie z Powiatem Skarżyskim w sprawie 

przekazania Gminie Bliżyn zadań publicznych związanych z zimowym utrzymaniem dróg 

powiatowych na terenie gminy Bliżyn.  

 W dniu 06.02.2006 r. zawarto porozumienie z Gminą Skarżysko - Kamienna  

o powierzeniu pełnienia funkcji organu doradczego w sprawach zagospodarowania 
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przestrzennego Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej powołanej przez 

Prezydenta M. Skarżysko-Kamienna.  

 

Uchwałą nr XXIV/182/2002 Rady Gminy w Bliżynie z dnia 26 lutego 2002 r. gmina Bliżyn 

przystąpiła do Międzygminnego Związku Planowanie Przestrzenne. Efektem współpracy jest 

opracowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego.  

 

6.2 Stowarzyszenia JST 

Gmina Bliżyn jest członkiem Stowarzyszenia „Związek Miast i Gmin Regionu 

Świętokrzyskiego” działającym na rzecz wspierania inicjatyw i idei rozwoju społeczności 

lokalnych oraz ochrony wspólnych interesów jego członków. Współdziała na rzecz pogłębiania 

współpracy między miastami i gminami regionu świętokrzyskiego. Zadania swoje realizuje 

poprzez koordynację działań samorządów gmin i województwa, zajmowanie stanowisk  

w sprawach publicznych oraz współdziałanie z korporacjami samorządowymi, administracją 

rządową i jednostkami wojewódzkimi w sprawach istotnych dla miast i gmin. Organizuje także 

szkolenia dla przedstawicieli samorządu i wyjazdy studyjne. 

Uchwałą Nr V/30/2007 Rady Gminy w Bliżynie z dnia 25 kwietnia 2007 r. Gmina Bliżyn 

przystąpiła do Świętokrzysko-Mazowieckiej Konfederacji Samorządów i Organizacji 

Pozarządowych. Płaszczyzną współpracy są sfery samorządowe, kulturalne  

i gospodarcze, wspólne występowanie o środki z UE na tzw. programy miękkie czyli np. 

wymiana młodzieży, projekty z zakresu kultury i turystyki oraz rozwoju obszarów wiejskich . 

Gmina Bliżyn jest członkiem Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa 

Świętokrzyskiego, której celem jest rozwijanie turystyki w regionie świętokrzyskim, promocja 

turystyczna, integracja środowiska turystycznego, inicjowanie tworzenia produktu 

turystycznego. (Uchwała Nr XXIII/157/2009 Rady Gminy Bliżyn z dnia 24.03.2009 r.) 

Gmina Bliżyn poprzez członkostwo w organizacji min. bierze udział w targach turystycznych 

w kraju i za granicą podczas, których są udostępnianie wydawnictwa promocyjne.  

 

6.3 Inne formy współdziałania 

Uchwałą Nr V/29/2007 Rady Gminy w Bliżynie z dnia 25 kwietnia 2007 r. Gmina Bliżyn 

przystąpiła do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „U Źródeł”, która jest organizacją 

grantodawczą, pozyskującą i rozdzielającą środki na realizację projektów związanych  

z realizacją Strategii. Podmioty i mieszkańcy obszaru LGD mogą  otrzymać wsparcie na 

realizację projektów związanych głównie z: rozwojem przedsiębiorczości, rozwojem 

infrastruktury i wsparciem aktywności mieszkańców. Stowarzyszenie ma na celu działania na 

rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, aktywizowanie ludności wiejskiej, 

realizację strategii rozwoju, udzielanie wsparcia mieszkańcom obszaru objętego lokalną 

strategią rozwoju oraz promocję obszarów wiejskich. 
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6.4 Współpraca międzynarodowa 

Władze gminy są otwarte na współpracę z partnerami zagranicznym, Gmina Bliżyn 

współpracuje z węgierską Gminą Iliny, Gminą Secianky ze Słowacji, miastem Wilejka na 

Białorusi oraz gminą Grad w Słowenii. 

 

Uchwałą Nr XVIII/116/2008 Rady Gminy w Bliżynie z dnia 29 sierpnia 2008 r. Gmina Bliżyn 

nawiązała współpracę z Gminą Grad ze Słowenii oraz miastem Wilejka z Białorusi.  

W dniu 06.06.2008 r. została podpisana umowa o współpracy z miastem Wilejka  

na Białorusi. Przedmiotem umowy o współpracy między administracją miasta Wilejka i Gminy 

Bliżyn jest:  - współpraca w dziedzinie wzajemnego poznania warunków życia, historii, kultury, 

tradycji i obyczajów z uwzględnieniem uczestnictwa społeczności lokalnej, mieszkańców, 

ośrodków kultury, szkół;  

-wymiana delegacji, specjalistów, konsultantów, grup młodzieży sportowców, grup twórców 

ludowych oraz przedstawicieli organizacji społecznych. 

 

Natomiast  przedmiotem współpracy Gminy Bliżyn i Gminy Grad jest : 

- wymiana doświadczeń w zakresie realizacji programów samorządowych w tym wzajemne 

przekazywanie informacji o formach realizacji zadań własnych gminy, konsultacje w kwestii 

wykorzystania środków pomocowych wspierających lokalne przedsięwzięcia oraz konsultacje 

w zakresie możliwości realizacji wspólnych programów w ramach UE. 

- współpraca w dziedzinach kultury, sztuki, sportu i turystyki, bezpieczeństwa publicznego, 

wspieranie lokalnej drobnej i średniej przedsiębiorczości , rozwijanie programów kontaktów 

międzyludzkich poprzez wymianę delegacji samorządowych, wymianę grup młodzieży oraz 

współpraca między regionalnymi organizacjami samorządowymi .   

 

W dniu 28 lipca 2015r. podpisano porozumienie o współpracy między przedstawicielem 

węgierskiej Gminy Iliny a Wójtem Gminy Bliżyn. Współpraca obejmuje  oświatę, kulturę, 

podtrzymanie tradycji ludowej i sport. Efektem współpracy w 2018 roku była wizyta partnerska 

przedstawicieli gm. Bliżyn na Węgrzech. W dniach 26-29 lipca 2018 r. Zespół Pieśni i Tańca 

„Sorbin” uczestniczył w Międzynarodowym Festiwalu Folkloru w Gminie Iliny w ramach 

Programu „Europa dla obywateli”. Zespół uczestniczył  również w Festiwalu Pierogów oraz 

pierwszych dożynkach gminnych połączonych . Celem wizyty była prezentacja tradycyjnych 

potraw, poznanie kultur, folkloru i zwyczajów gmin partnerskich . 

 

W 19 czerwca 2014 r. zostało zawarte porozumienie współpracy ze słowacką Gminą 

Secianky. Strony zapewniły o współpracy w zakresie oświaty, kultury pielęgnowania tradycji 

i sportu. Efektem współpracy w 2018 r. było zaproszenie przedstawicieli naszej gminy do m-ci 

Secianky . W dniach 9-12 sierpnia schola Astra DEI z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa 

w Sorbinie reprezentowała i promowała  Gminę Bliżyn.  

W roku 2019 w ramach współpracy nie odbyły się, żadne formy spotkań i wizyt 

studyjnych przedstawicieli gminy. 
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VII. Oświata i edukacja  

 

7.1 Ogólna charakterystyka sieci szkól 

Na terenie Gminy Bliżyn funkcjonują szkoły podstawowe w Bliżynie, Mroczkowie 

i Odrowążku dla  których organem prowadzącym jest gmina, oraz Szkoła Podstawowa  

w Sorbinie prowadzona przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką. We wszystkich 

szkołach podstawowych utworzone są oddziały przedszkolne. Nadmienić należy, że w Szkole 

Podstawowej w Bliżynie funkcjonują ostatni rok szkolny oddziały 3 klasy gimnazjum, do 

którego uczęszczało 49 uczniów. Ponadto działa Przedszkole Niepubliczne prowadzone przez 

Towarzystwo Przyjaciół Bliżyna oraz od września 2018 r. Niepubliczne Przedszkole Językowe 

deBest  prowadzone przez osobę fizyczną.  

 

Do szkół podstawowych prowadzonych przez gminę uczęszczało: 

SZKOŁA 

od 01.01.2019 r.  

do 31.08.2019 r.  

 

od 01.09.2019 r.  

do 31.12.2019 r. 

 

Kl. ”0” Kl. I-VIII Kl.”0” Kl. I-VIII 

Bliżyn 33 211 25 223 

Mroczków 17 93 17 91 

Odrowążek 9 71 11 65 

Razem 

Szkoły Podstawowe 
59 375 53 379 

Dane na dz. 31.03.2019 r. i  30.09.2019 r. (statystyka SIO). 

 

 

Do SP Sorbin uczęszczało 20 uczniów + 6 w kl. ”O”, do Przedszkola Niepublicznego  

w Bliżynie – 64 dzieci, a do Niepublicznego Przedszkola Językowego deBest w Bliżynie –  

42 dzieci.(stan na dz.30.09.2018 r. statystyka SIO. 

 

 

7.2 Średnia liczba uczniów w jednym oddziale szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży 

(bez specjalnych) 

 

 

 gmina Bliżyn 

gmin w 

powiecie 

gmin w 

województwie 

gmin w 

Polsce 

2015 15,5 17,41 17,22 17,51 

2016 12,24 14,34 14,93 16,12 

2017 11,85 14,34 14,93 16,12 

2018 11,85 16,04 15,99 16,72 

2019 13,53 b.d. b.d. b.d. 
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7.3 Zatrudnienie kadry pedagogicznej w poszczególnych placówkach i grupach 

zawodowych  

 

Szkoła 

Stopień awansu 

SP Bliżyn SP Mroczków SP Odrowążek 

01.01 – 

31.08.2018 

01.09 -

31.12.2018  

01.01 – 

31.08.2018 

01.09 -

31.12.2018 

01.01 – 

31.08.2018 

01.09 -

31.12.2018 

stażysta 0 0 0,11 0 1 1 

kontraktowy 2,17 1,56 2 2 1 0 

Mianowany 0 1,94 2,58 2 0,11 1,11 

dyplomowany 33,56 30,33 8 8,69 9,95 10,22 

Ogółem 35,731, 33,83 12,69 12,69 12,06 12,33 

Dane na 31.03.2019 r. i 30.09.2019 r. (statystyka SIO) 

 

7.4 Kadra niepedagogiczna w placówkach 

 

Kadrę niepedagogiczną w szkołach stanowili (w etatach): 

- sekretarz szkoły – 2,5, 

- referent – 0,5, 

- księgowość 4,5,  

- woźne i sprzątaczki – 8,5, 

- konserwatorzy - 2 etaty, 

- kuchnia + pomoc kuchenna – 3, 

- intendent – 1, 

0
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Średnia liczba uczniów w jednym oddziale szkoły podstawowej 
dla dzieci i młodzieży (bez specjalnych)

gmina Bliżyn gmin w powiecie gmin w województwie gmin w Polsce
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- instruktor zajęć sportowo-rekreacyjnych ”ORLIK” – 2 osoby na umowie zlecenie, 

- organizator imprez sportowych (w ramach prac interwencyjnych) - 1 etat – stażysta. 

 

VIII. Polityka społeczna  

 

8.1 Zakres działań pomocy społecznej  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie jest jednostką organizacyjną gminy 

finansowaną z budżetu gminy, dotacji celowych wojewody oraz środków zleconych. 

Wykonując zadania własne gminy kieruje się ustaleniami wójta a realizując zadania zlecone 

kieruje się ustaleniami przekazanymi przez wojewodę. 

Ośrodek pomocy społecznej wykonuje zadania w oparciu o ustawę o pomocy społecznej oraz 

zadania gminy w oparciu o upoważnienia wójta w zakresie następujących ustaw: 

• świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, 

• ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, 

• wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej, 

• Rządowy program dla rodzin wielodzietnych- Karta Dużej Rodziny, 

• ustawę o dodatkach mieszkaniowych i energetycznych, 

• ustawę o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – Program „Rodzina 500+      

• ustawę o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „ Za życiem”. 

• Rządowy program „Dobry start”- 300+ 

• ustawy o systemie oświaty w zakresie pomocy materialnej o charakterze   socjalnym 

(stypendia dla dzieci szkoły podstawowej, ponadpodstawowej). 

 

8.2 Pomoc finansowa i niefinansowa w 2019r.           

                            

1. Zasiłki stałe – liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie 102  osoby - kwota 

świadczeń – 498 982 zł      

2. Liczba świadczeniobiorców w roku 2019, którym opłacana jest składka zdrowotna 

76 osób na kwotę 39 216,65 zł. 

3. Zasiłki okresowe –  liczba osób którym przyznano decyzją świadczenie - 111   

kwota świadczeń ogółem                   135 156,33 zł 

w tym środki własne gminy                16 156,33 zł 

dotacja wojewody                               119 000  zł 

4.  Program „Posiłek w szkole i w domu”: 

kwota świadczeń ogółem                                                               212 000  zł                 

http://www.blizyn.pl/


RAPORT O STANIE GMINY                                                     www.blizyn.pl 
 - 44 - | S t r o n a  

 

- dotacja Wojewody   kwota świadczeń      159 000zł 

- dotacja gminy   kwota świadczeń       53 000 zł 

W tym: 

- liczba dzieci korzystających z gorącego posiłku  – 120 osób, liczba wydanych posiłków  

14 030,  koszt ogółem 69 569,40 zł w tym dotacja wojewody 42 181,90 zł, dotacja gminy-   

27 387,50 zł, 

- zasiłki celowe na zakup posiłku z programu „Posiłek w szkole i w domu”, liczba osób – 176, 

liczba świadczeń 700, koszt ogółem 142 296,80 zł dotacja wojewody  

116 818,10 zł dotacja gminy 25 478,70 zł.; 

5. Zasiłki celowe i w naturze  liczba osób którym przyznano decyzją świadczenie 142, kwota 

świadczeń  46 518 zł w tym: 

- zasiłki celowe specjalne – 35  osób na kwotę 8073 zł 

- zdarzenia losowe  - 5 rodzin  na kwotę 8 000 zł 

6. Usługi opiekuńcze - 6 opiekunek domowych świadczyło usługi dla 35 osób - koszt usług    

287 528,20 zł, wykonano w tym zakresie 8 343 świadczeń. Koszt usługo-godziny na rok 2020 

wynosi 25,64 zł usługi są odpłatne według tabeli uchwalonej przez Radę Gminy. 

7. Specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadanie zlecone gminie, tą formą pomocy objętych 

zostało 6 osób (rodzin) (dzieci z autyzmem i inne schorzenia psychiczne), środki na te usługi 

zapewnia Wojewoda, koszt usług w 2019 roku wyniósł 53 713,32 zł. Pomoc świadczona jest  

w miejscu zamieszkania dziecka,  przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem (logopeda, 

pedagog, rehabilitant). Podstawę prawną do tego rodzaju świadczenia stanowi Rozporządzenie 

Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług 

opiekuńczych. Gmina otrzymuje na ten cel dotację, usługi są odpłatne według tabeli 

odpłatności ustalonej w rozporządzeniu Ministra. 

8. Schronienie: Gmina Bliżyn ma podpisane dwie umowy na pobyt w schroniskach: Akademia 

Innowacji Społecznych w Stąporkowie i Monar Markot w Komórkach.  W roku 2019 od 

stycznia do grudnia przebywało 5 osób, koszt świadczeń pobytu 22 004 zł.  Na dzień 

sporządzenia sprawozdania w schronisku przebywają 3 osoby. 

9. Sprawienie pogrzebu – w 2019 nie było sprawienia pogrzebu. 

10. Odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej, liczba osób 32, koszt świadczeń  

690 346,91 zł, na dzień sporządzania sprawozdania w DPS przebywa 23 osoby. 

11. Pomoc udzielona w postaci pracy socjalnej ogółem 729 rodzin, 1443 osoby  (bez 

korzystania z pomocy finansowej). 
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12. Liczba osób objętych kontraktami socjalnymi – 5  osób. 

13. Liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych - 938 

14. Działania wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny  

i systemie pieczy zastępczej. 

W świetle ustawy obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu 

funkcji opiekuńczo- wychowawczych oraz organizacji pieczy zastępczej, w zakresie ustalonym 

ustawą spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego oraz na organach administracji 

rządowej( art.3 ust.1) w/w ustawy. 

Rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo wychowawczych, 

zagrożone kryzysem z powodu uzależnień lub przemocy otrzymują pomoc asystenta rodziny. 

W 2019 roku taką pomocą objęto 16 rodzin niewydolnych wychowawczo w tym 33 dzieci. 

Rodziny te otrzymują pomoc socjalną, prawną , konsultacje i poradnictwo specjalistyczne, inną 

w zależności od sytuacji, np.: pomoc sądu i kuratora, wsparcie i pomoc prawną Dofinansowanie 

wojewody do wykonania zadania wyniosło 29 926 zł, wkład własny gminy 40 634 zł, łączny 

koszt 70 560 zł. 

W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w placówce opiekuńczo-

wychowawczej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed 

umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki  

w wysokości: 

• 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu dziecka  

w pieczy zastępczej, 

• 30% wydatków  w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 

• 50% wydatków w trzecim i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej. 

W związku z umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej tj, rodzinach zastępczych lub 

placówkach opiekuńczo- wychowawczych w 2019 roku poniesiono wydatki w kwocie 

156 943,71 zł. 

Ilość dzieci w rodzinach zastępczych w 2019 roku - 6 osób. 

Ilość dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych w 2019 roku - 6 osób. 

15. W 2019 roku założono 12 Niebieskich Kart w tym wypełnionych przez policję -12 kart. 

Gminny Zespół Interdyscyplinarny wydał 11 skierowań do Punktu Konsultacyjnego tj; do 

psychologa, terapeuty, pedagoga, 19 osób skierował do Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych. Ponadto osoby pokrzywdzone kierowane są do zewnętrznych 

instytucji zapewniających  poradnictwo psychologiczne, prawne i terapeutyczne. 
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16. Pomoc żywnościowa 

Pracownicy socjalni wydali 380 skierowań dla 758 osób w rodzinach. 

17. Świadczenia rodzinne i opiekuńcze w okresie zasiłkowym w roku budżetowym 2019 

Ilość wniosków (rodzin) 556 rodzin, złożonych wniosków- 703,                                                                                                            

W tym świadczeń: 

• zasiłki rodzinne 5439 

• dodatek z tytułu urodzenia dziecka 24 

• dodatek z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym 147 

• dodatek z tytułu samotnego wychowywania dzieci 119 

• dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 433 

• dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego  309 

• dodatek z tytułu dojazdów   do miejscowości w której znajduje się szkoła 747 

• dodatek z tytułu wychowania w rodzinie wielodzietnej  419 

• zasiłki pielęgnacyjne 3588 

• świadczenia opiekuńcze 866 

Wydatki na w/w świadczenia w roku 2019 wyniosły   2 773 036 zł. 

18. Fundusz alimentacyjny – kwota 317 488 zł; liczba świadczeń 750 liczba rodzin 47 

Wobec dłużników alimentacyjnych podejmowane są działania zgodne z ustawą tj: 

przeprowadzenie wywiadu środowiskowego i przyjęcie oświadczenia majątkowego, 

aktywizacja zawodowa – skierowanie do Powiatowego Urzędu Pracy, składanie wniosków   

o ściganie za przestępstwo i zatrzymanie prawa jazdy. Organ właściwy wierzyciela wydaje 

decyzje administracyjne w sprawie zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu 

otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Należności  te 

podlegają ściągalności w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.  

W roku 2019 komornicy sądowi wyegzekwowali na zadłużenia alimentacyjne kwotę  

131 265,43 zł. 

19. Realizacja Ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (500+): 

Wypłacono świadczenia dla 695 rodzin w tym 1029 dzieci na kwotę 4 979 740 zł, średnio  

414 978 zł miesięcznie. 

Rodziny: 

– z jednym dzieckiem- 376 

– z dwójką dzieci- 278 

– z trójką dzieci- 38 
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– z czwórką dzieci-2 

– z piątką dzieci- 1 

20. Realizowanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym od 1 stycznia do 31 

grudnia 2019 w formie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego. 

Liczba uczniów pobierających stypendium szkolne 111, zasiłków szkolnych 7.  Łączna kwota 

144 038 zł w tym ze środków wojewody 129 634 zł,  ze środków gminy 14 404 zł. 

21.Wypłata świadczeń z ustawy o dodatkach mieszkaniowych i energetycznych: 

- dodatki mieszkaniowe – liczba osób 18  na kwotę 15 510 zł 

- dodatki energetyczne – 1 osoba na kwotę 227,00 zł 

22.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie prowadzi program Ogólnopolskiej Karty 

Dużej Rodziny, którego celem jest promowanie modelu rodziny wielodzietnej, kreowanie jej 

pozytywnego wizerunku. W roku 2019  wydano 97 Kart  Dużej Rodziny. 

Od 2019 roku jest możliwość ubiegania się o kartę seniorów posiadających  

co najmniej troje dzieci. 

23. Program „ Dobry start”- 300+ jest kolejnym elementem długofalowej, prowadzonej przez 

rząd polityki rodzinnej. To 300 złotych jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów 

rozpoczynających rok szkolny. W roku 2019 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie 

jako realizator świadczenia wypłacił 744 świadczenia na kwotę 223 200 zł 

24. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie nadal zajmuje się wypożyczaniem 

sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego dla mieszkańców gminy Bliżyn. 

25. W ubiegłym roku Gmina Bliżyn przystąpiła do rządowego programu Senior+ 

i pozyskała środki na utworzenie placówki Klub Senior+. Łączny koszt zadania 161 593,24 zł 

z czego dofinansowanie wojewody wyniosło 127 943,57 zł, wkład własny gminy 33 649,67 zł. 

W ramach tych środków wykonano prace adaptacyjne i wykończeniowe oraz wyposażono 

pomieszczenia w niezbędne sprzęty. Obecnie od 1 stycznia 2020 Klub Senior + działa  

w strukturach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie jako ośrodek wsparcia dla 

osób starszych. 

25. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie w roku 2019 zrealizował budżet  

w wysokości 11 872 438,00 zł w tym środki gminy 2 015 105 zł;  dofinansowanie zadań 

własnych  1 071 877 zł, środki zlecone 8 785 456 zł; 

26. W wykonywaniu swoich zadań Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie nadal 

współpracuje z pracownikami oświaty, kuratorem sądowym, policją, służbą zdrowia, 

pracownikami urzędu gminy, psychologiem, terapeutą ds. uzależnień, asystentami rodziny, 
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Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Klubami Seniora, Polskim Komitetem Pomocy 

Społecznej. 

27. Zgłaszane potrzeby w zakresie pomocy społecznej. 

Z uwagi na ciągły wzrost liczby realizowanych zadań przez Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Bliżynie istnieje konieczność zwiększenia powierzchni użytkowej o dodatkowe 

pomieszczenia. Jednym z rozwiązań mogłoby być zaadoptowanie strychu znajdującego  się nad 

Ośrodkiem Zdrowia i przeznaczenia go na dodatkowe pomieszczenia Ośrodka Pomocy 

Społecznej. Nadmieniam, że w chwili obecnej mamy do dyspozycji 4 pomieszczenia, w tym  

1 pokój, gdzie pracuje aż 5 pracowników socjalnych oraz 2 asystentów rodziny. Do każdego 

pracownika przychodzą interesanci jak również osoby z różnych instytucji załatwiając sprawy. 

Wskazane byłoby również przeniesienie działu księgowości, która jest w innym budynku co 

utrudnia komunikację (tj: przepływ dokumentów - rachunki, faktury, sprawozdania). Z zaleceń 

pokontrolnych dla naszego Ośrodka - kontroli przeprowadzonej przez inspektorów Wydziału 

Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach wynika, że 

„warunki lokalowe nie są dobre, bowiem nie dają klientom możliwości swobodnego 

przedstawiania swoich problemów w warunkach chroniących ich prywatność”. 

 

 

 

IX. Gospodarka komunalna 

 

 

9.1 Gospodarka odpadami 

 

 

Zgodnie z Planem gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego na lata 2016–

2022, Gmina Bliżyn należy do 6 regionu gospodarki odpadami komunalnymi. Regon 6 tworzą 

dwa powiaty, skarżyski (5 gmin) i konecki (8 gmin). Na terenie naszego regionu na dzień 

dzisiejszy funkcjonuje jedna Regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych  

w Końskich (RIPOK).  

W 2019 roku odpady komunalne z terenu gminy Bliżyn z nieruchomości na których 

zamieszkują mieszkańcy odbierane były przez Zakład Oczyszczania Miasta Zofia Kozłowska 

ze Skarżyska-Kam. Łącznie firma zebrała 740,27 tony odpadów komunalnych z czego 432,52 

tony stanowią odpady zbierane selektywnie.  
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Poniższa tabela i wykres obrazują ilość odbieranych odpadów od mieszkańców w latach 2018 

– 2019 z uwzględnieniem z uwzględnieniem zbiórki selektywnej. 

 

 

Ilość 
odpadów 
w tonach 

ogółem selektywnie 

2018 686,5 237,4 

2019 740,27 432,52 

 

 

 

Odpady z zabudowy jednorodzinnej odbierane były jeden raz na miesiąc zaś w zabudowie 

wielorodzinnej odpady odbierane były 1 raz na tydzień.  

Ponadto w Bliżynie przy ul. Staszica 36A (teren po byłym Polifarbie) funkcjonuje Punkt 

selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK), gdzie właściciele nieruchomości mogą 

dostarczać odpady zbierane selektywnie poza terminami określonymi w harmonogramie 

zbiórki odpadów. PSZOK prowadzony jest przez firmę odbierającą odpady i jest czynny  

w środy w godz. 12 -17 oraz soboty w godz. 8-13. 

Zasady odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości na terenie gminy uregulowane 

są uchwałami Rady Gminy dotyczącymi m.in.: regulaminu utrzymania czystości, metody 

naliczania i wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, sposobu i zakresu świadczenia 

usług odbioru odpadów, terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat, wzoru deklaracji  

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. 

W 2019 obowiązywały następujące stawki opłaty za gospodarowanie odpadami gromadzonymi 

w sposób selektywny: 

- gospodarstwo 1 osobowe – 6,50zł; 

- gospodarstwo 2 osobowe – 13 zł; 

- gospodarstwo 3 osobowe  – 19,50 zł; 

- gospodarstwo 4 osobowe i więcej – 26 zł. 

W przypadku gromadzenia odpadów w sposób nie selektywny wysokość opłaty była 

analogicznie podwójna. 

Wysokość przypisanych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstw 

domowych i od wspólnot mieszkaniowych na dzień 31.12.2019 wynosiła 455.094,00 zł. 

Dokonano odpisów na kwotę 20.187,62 zł. 

Za okres do 31 grudnia 2019 roku wpływy z tego tytułu wyniosły 437.071,87 zł.  

0
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Na dzień 31.12.2019 roku część gospodarstw domowych zalega z płatnościami, co w podziale 

na sołectwa przedstawia załącznik do informacji. Kwota zaległości na koniec roku wynosi 

38.146,19 zł.  Występuje również nadpłata w kwocie 1.671,50 zł. 

Udział procentowy zalegających gospodarstw w ogólnej liczbie złożonych deklaracji wynosi 

około 8,38%. 

Do 31.12.2019r. wystawiono 134 szt. upomnień na kwotę 14.650,88 zł oraz 107 szt. tytułów 

wykonawczych na kwotę 12.184,80 zł. 

Wydatki związane z wywozem odpadów oraz obsługą administracyjną w 2019 roku stanowiły 

kwotę 524.880,36zł, w tym:  

- koszt wywozu odpadów -  335.350 zł, 

- wydatki związane z PSZOK – 3.509,38zł,  

- wynagrodzenie inkasentów opłaty  – 23.380zł  

- wynagrodzenie pracowników obsługujących system wraz z pochodnymi – 144.566,94zł  

- materiały biurowe – 5.000 zł,  

- szkolenia pracowników – 550 zł,  

- licencja i serwis programu komputerowego – 4.133zł,  

- odbiór i utylizacja przeterminowanych leków – 1.088,10zł,  

- składka PFRON – 2.871zł,  

- odpisy na ZFŚS – 2.594 zł,  

- koszty sądowe w/s zaległości, opłata komornicza – 337,94zł,  

- wykonanie monitoringu przy PSZOK -1.500zł. 

Porównując ze sobą koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi  

na terenie gminy i wysokość wpływów z opłat wnoszonych przez właścicieli nieruchomości, 

na których zamieszkują mieszkańcy wynika, że w koszty funkcjonowania systemu są wyższe 

od wpływów z tego tytułu. Zestawiając ze sobą koszty i wpływy należy stwierdzić, że system 

gospodarki odpadami w 2019 r. nie zbilansował się. 

Z uwagi na zmiany przepisów ustawy o odpadach przesunięto terminy składania sprawozdań 

przez przedsiębiorców świadczących usługi odbioru odpadów do końca czerwca 2020.  

W związku z powyższym na chwile obecną nie można wyliczyć poziomów odzysku  

i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych zebranych na terenie gminy  

w 2019 r. 

9.2 Działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 

ścieków. 

9.2.1 Woda 

Gmina Bliżyn prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę  

i zbiorowego odprowadzania ścieków we własnym zakresie.  

Źródłem wody jest ujęcie wód podziemnych zlokalizowane w miejscowości Gostków.  

W jego skład wchodzą dwie studnie wiercone: 

• studnia Nr 2 – zasadnicza o głębokości 105 m wykonana w 1994 r., 

• studnia Nr 1 – awaryjna o głębokości 92,5 m wykonana w 1966 r.. 
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Zatwierdzone zasoby eksploatacyjne ujęcia wynoszą: Qe = 120 m3/h przy depresji s = 16,0m. 

Odległość pomiędzy studniami wynosi 15 m. Obie studnie na powierzchni terenu posiadają 

obudowy z betonowe z włazami zamkniętymi i wywietrzniki. W studniach zainstalowane są 

pompy głębinowe typu GCA.7.07 i 06 zapuszczone na rurociągu tłocznym ø 150 do otworu 

studni. Woda ze studni tłoczona jest rurociągiem ø 200 do zbiornika wyrównawczego 

składającego się z dwóch komór o pojemności 300 m³ każda, zlokalizowany na terenie stacji 

wodociągowej skąd jest pobierana i przesyłana poprzez sieć wodociągową do poszczególnych 

odbiorców zamieszkałych w następujących miejscowościach: 

• Bliżyn; 

• Drożdżów; 

• Gilów; 

• Gostków; 

• Górki; 

• Jastrzębia; 

• Kopcie; 

• Kucębów w tym miejscowości: Kucębów Dolny, Kucębów Górny, Kucębów Borek, 

Kucębów Odcinek; 

• Mroczków w tym miejscowości: Mroczków, Mroczków Kapturów, Mroczków 

Kamionka. 

• Nowki; 

• Nowy Odrowążek; 

• Odrowążek; 

• Płaczków w tym miejscowości: Płaczków, Płaczków Piechotne, Pięty, Sołtyków; 

• Sobótka w tym miejscowości: Sobótka, Rędocin; 

• Sorbin; 

• Ubyszów; 

• Wojtyniów; 

• Zbrojów. 

Część sieci wodociągowej na terenie gminy zasilana jest w wodę grawitacyjnie bezpośrednio 

ze zbiornika wyrównawczego. Natomiast do odbiorców w miejscowości Ubyszów i część 

miejscowości Gostków (Górny) woda podawana jest pompowo dwoma pompami 65 PJM-200 

pracującymi jako pompa zasadnicza i rezerwowa, poprzez dwa zbiorniki hydroforowe o 

pojemności 4,0 m³ każdy. W budynku stacji wodociągowej znajduje się odrębne pomieszczenie 

chlorowni wyposażone w chlorator C-52 na podchloryn sodu umożliwiający prowadzenie 

okresowej awaryjnej dezynfekcji wody podawanej do zbiornika wyrównawczego. Woda 

ujmowana i podawane odbiorcą do spożycia nie wymaga uzdatnianiu. Spełnia wszystkie 

wymagania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, określone w rozporządzeniu Ministra 

Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 

(Dz. U. z 2017r., poz. 2294 z późn.zm.). W ramach kontroli wewnętrznej Gmina zleca badanie 

wody SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe Environment Health & Safety 43 – 

200 Pszczyna ul. Cieszyńska 52a 
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Gmina posiada aktualne pozwolenie wodno-prawne OS.II.6341.23.2015, ważne do 1 grudnia 

2035 r. Parametry stacji, wg pozwolenia, przedstawiają się następująco: 

• Qhmax = 12,0 m³/h 

• Qdśr = 895,0 m³/d 

• Vrok/max = 375 673,0 m³/rok 

 

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę z ujęcia Gostków, dokonywane jest dla wszystkich odbiorców 

usług w oparciu o takie same zasady technologiczne i techniczne. Zróżnicowanie pod 

względem ilości poboru wody rozliczane jest taryfą (Decyzja WA.RET.070.1.453.4.2018  

z dnia 21.09.2018 r. – Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie) 

obejmującą jednolitą cenę za każdy dostarczony m³ wody. Dotyczy to zarówno zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych, budynków użyteczności 

publicznej, usługowo-handlowych i odbiorców przemysłowych. Woda poddawana jest tym 

samym procesom. 

Ponadto cztery miejscowości naszej Gminy (tj. Bugaj, Wołów, Brzeście, Zagórze) 

zaopatrywane są w wodę przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka 

 z o.o. 26 - 110 Skarżysko – Kamienna, ul. Cicha 8. 

Na podstawie przekazanych badań za 2019r. przez spółkę - jakości wody spełnia wszystkie 

wymagania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, określone w rozporządzeniu Ministra 

Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 

(Dz. U. z 2017r., poz. 2294 z późn.zm.). 

Stopień zwodociągowania gminy Bliżyn na koniec 2019 roku wynosi 96,8%,  długość sieci 

wodociągowej wynosi 127,97 km., czynnych przyłączy wodociągowych do budynków i innych 

obiektów -  2343 sztuk. 

W 2019 r. wyprodukowano „Ujęcie Gostków” 320 690 m³, obsługiwano 7 144 osób, wydano 

53 sztuki warunków technicznych na doprowadzenie wody do nieruchomości zlokalizowanych 

na terenie obsługiwanym przez ujęcie wody w Gostkowie. 

Gmina Bliżyn dokonuje także zakupu wody ze Spółki Wodociągowo Kanalizacyjnej.  

w Szydłowcu, ul. Wschodnia 11. Woda podawana jest siecią wodociągową z ujęcia wody  

w Majdowie do miejscowości Ubyszów Płatki (12 gospodarstw domowych). W 2019 

zakupiono 888 m³. 

Na podstawie przekazanych badań za 2019r. przez spółkę - jakości wody spełnia wszystkie 

wymagania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, określone w rozporządzeniu Ministra 

Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 

(Dz. U. z 2017r., poz. 2294 z późn.zm.). 

 

 

9.2.2 Kanalizacja sanitarna  

Ścieki sanitarne, z miejscowości skanalizowanych (Bliżyn, Wojtyniów), odprowadzane są do 

oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w miejscowości Wojtyniów przy ul. Podleśnej. 

Doprowadzane ścieki do oczyszczalni są typowymi ściekami socjalno-bytowymi, 

pochodzącymi głównie z urządzeń sanitarnych. 
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Oczyszczalnia ścieków w Wojtyniowie jest o charakterze mechaniczno – biologicznym. Ścieki 

komunalne do oczyszczalni przetłaczane są z pompowni P1 zlokalizowanej w rejonie mostu na 

rz. Kamiennej przy ul. Podleśnej w Wojtyniowie w odległości ok. 200 m od oczyszczalni. 

Następnie na urządzeniu do mechanicznego oczyszczania ścieków -  sitopiaskowniku typu DF 

SW 22 pozbawiane są skratek oraz zawiesiny mineralnej w postaci piasku. Pozbawione 

zanieczyszczeń mechanicznych ścieki dopływają do bioreaktora SBR OB.3. poprzez komorę 

rozdziału OB.2. Bioreaktor składa się z dwóch naprzemiennie pracujących komór OB.3.1. 

i OB.3.2. 

Oczyszczone ścieki poprzez komorę pomiarową  OB.11, następnie przewodem ø 300 mm  

o długości 80 m zakończonym betonowym wylotem odprowadzane są do rzeki Kamienna w 

km 135+118, współrzędne geograficzne wylotu: N:51º05'54,4"  E: 20º45'48,7".   

Oczyszczalnia posiada pozwolenie wodno-prawne, ważne do dnia 31.12.2023 roku. Parametry 

oczyszczalni, wg. Postanowienia przedstawiają się odpowiednio: 

• Qśrd = 240,0 m³/d 

• Qmaxr = 107200,0 m³/rok 

• Qmaxh = 23,4 m³/h 

 

Brak zróżnicowania zakresu świadczenia usług występuje również w przypadku zbiorowego 

odprowadzania ścieków do kanalizacji sanitarnej. Jakość dostarczanych ścieków komunalnych 

w niewielkim stopniu ulega zmianom. Biorąc po uwagę, iż do oczyszczalni nie są 

doprowadzane ścieki przemysłowe (brak ścieków przemysłowych), a zakres świadczenia usług 

oparty jest na takich samych zasadach technicznych i technologicznych, ustalono taryfę  

obejmującą jednolitą cenę za każdy odprowadzany m³ ścieków do kanalizacji sanitarnej - 

(Decyzja WA.RET.070.1.453.4.2018 z dnia 21.09.2018 r. – Dyrektora Regionalnego Zarządu 

Gospodarki Wodnej w Warszawie).  

Długość sieci sanitarnej wynosi 26,98 km., czynnych przyłączy wodociągowych do budynków 

i innych obiektów -  528 sztuki. 

W 2019 r. przyjęto do oczyszczali: 

 

• Ścieki systemem kanalizacyjnym – 79 284,50 m³, 

• Ścieki dowożone do oczyszczalni – 2 799,50 m³. 

 

W wyniku prowadzonej działalności oczyszczalni, w 2019 r. powstały następujące odpady: 

 

• Ustabilizowany osad komunalny 19 08 05 w ilości – 15,900 ton, 

• Skratki w ilości – 6 760 tony, 

• Sitopiaskownika w ilości – 3 400 tony. 

 

Wszystkie powstałe odpady zostały przekazane Firmie EKO-MAX Recykling Sp. z o.o. 

w Warszawie oraz Przedsiębiorstwu Handlowo-Usługowemu „Zieliński” Zbigniew Zieliński. 

ul. Klasztorna 27A, 26-035 Raków, w celu ich utylizacji. 
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W ramach kontroli wewnętrznej Gmina badania ścieków surowych i oczyszczonych zleca 

Firmie SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe Environment Health & Safety  

43 – 200 Pszczyna ul. Cieszyńska 52a.  

Gmina Bliżyn prowadziła działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę  

i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie Regulaminu dostarczania wody  

i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bliżyn – Uchwała NR III/14/2018 Rady Gminy 

Bliżyn z dnia 28 grudnia 2018 r. Powyższy regulamin został pozytywnie zaopiniowany przez 

wody Polskie – Postanowieniem WA.RET.070.2.137.5.2018 z dnia 04.12.2018 r.  

 

X. Kultura  

 

10.1 Zespoły i koła zainteresowań 

Koordynatorem życia kulturalnego jest Gminny Ośrodek Kultury przy którym działają zespoły 

i koła zainteresowań: 

- Zespół Ludowy „Sobótka”  

- Zespół Ludowy „Kuźniczanki”  

- Zespół Pieśni i Tańca „Sorbin”  

- Dziecięcy Zespół Wokalny 

- Dziecięcy Teatrzyk   

- Młodzieżowy Zespół Teatralny  „Bajkowa Przygoda ”  

- Dziecięcy zespół Teatralny – Bajkowa Podróż  

- Dziecięcy Zespół Taneczny  

 

10.2 Osiągnięcia i udział w wydarzeniach 

Zespoły ludowe w 2019 r. brały udział w przeglądach, konkursach zdobywając nagrody  

i wyróżnienia.   

W 2019 roku zorganizowano 4 koncerty : 

- Noworoczny Koncert Kolęd i Pastorałek „Niech kolęduje z nami cała ziemia” 

- Koncert z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja  

- Koncert  z okazji Odzyskania Niepodległości   

- Koncert Bożonarodzeniowy „Gwiazda prowadzi”  

 Zorganizowano imprezy plenerowe : 

- Piknik Kawaleryjski na Świniej Górze podczas, którego przedstawiono inscenizacje bitwy 

pod Rosochami,  

-„Brzmi Polonez 3 Maja” - czyli Bliżyn łączy pokolenia  – majówkę w plenerze z okazji 

rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, 

- „Wystrzałowy Dzień Dziecka”w Bliżynie, 

- Dzień dziecka w Mroczkowie oraz Bugaju , 

- „Przystań Bliżyn 2019” z widowiskiem plenerowym „Noc Świętojańska”, 

- imprezę integracyjna w Gilowie , 

- festyn rodzinny „Pożegnanie lata ” w Brześciu , 

- Memoriał im. Mateusza Mastalerza na Orliku w Mroczkowie,  

- VII Bliżyńskie Grzybobranie na Świniej Górze  
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W sierpniu odbył się XIV Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w kościele pw. Św. 

Ludwika w Bliżynie. Ponadto zorganizowano konkursy: fotograficzny, 2 plastyczne,  

3 recytatorskie, 3 spotkania warsztatowe w ramach Studia Dobrego Smaku, kiermasze, akcje 

„Lato” i „Zima u nas”, wyjazdy do teatru i wycieczki a także współorganizowano 9 turniejów 

szachowych . 

Funkcjonują Gminna Biblioteka Publiczna w Bliżynie i jej filia w Mroczkowie. Na koniec 2019 

r. w Mroczkowie zarejestrowano 231 czytelników, a w Bliżynie zarejestrowano 609 

czytelników. 

 

10.3 Kultywowanie tradycji ludowych 

 

Bogactwem gminy Bliżyn są jej tradycje garncarskie i tkackie. Największym ośrodkiem 

garncarstwa jest Rędocin, gdzie nieprzerwanie od XIX wieku działają warsztaty wytwarzające 

tradycyjną metodą gliniane naczynia i rzeźby ceramiczne. 

W Bliżynie  funkcjonuje prywatne Muzeum Dawnej Wsi prowadzone przez Urszulę Wolską, 

w którym można zobaczyć zbiory związane z dawną wsią oraz tkactwem.  Eksponaty związane 

z życiem i pracą dawnej wsi zgromadzone są w dwóch izbach regionalnych przy szkołach 

podstawowych w Sorbinie i Odrowążku.  

 

 

XI. Turystyka, sport i rekreacja  

 

Najważniejszą atrakcją turystyczną  jest zalew na rzece Kamiennej, który jest jednym  

z najnowocześniejszych zbiorników wodnych w woj. świętokrzyskim. Każdego roku 

wypoczywa nad nim wielu turystów oraz mieszkańców gminy.  

Przez Gminę Bliżyn przebiegają szlaki turystyczne piesze, rowerowe oraz trasy nording 

walking, z których corocznie korzystają mieszkańcy i turyści odwiedzający naszą Gminę.  

W większości sołectw funkcjonują miejsca integracji w skład, których wchodzą altana  

z grillem, boisko oraz plac zabaw służące mieszkańcom w celach rekreacyjnych. 

Bazę noclegową tworzy 7 gospodarstw agroturystycznych, oferując gościom miejsca 

noclegowe oraz możliwość różnych form spędzania wolnego czasu.  

 

 

XII. Aktywność obywatelska  

 

12.1Charakterystyka działalności społecznej 

 

W gminie funkcjonują 24 jednostki pomocnicze (sołectwa), posiadające swój własny statut  

w którym określona jest ich nazwa i zadania. Organem uchwałodawczym w sołectwie jest 

zebranie wiejskie, a wykonawczym – sołtys. W swej działalności, sołtys wspierany jest przez 

radę sołecką. Głównym zadaniem sołectwa jest wspieranie działalności gminy. Każde  

z sołectw dysponuje funduszem sołeckim czyli środkami wyodrębnionymi z budżetu gminy, 

zagwarantowanymi na realizację przedsięwzięć służących poprawie życia mieszkańców. 
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Na terenie gminy w roku 2019 działały następujące organizacje pozarządowe: 

 

1. Towarzystwo Przyjaciół Bliżyna, 

2. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Nad Kuźniczką, 

3. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci oddział gminny w Bliżynie, 

4.  Bliżyńskie Stowarzyszenie Cyklistów, 

5. Stowarzyszenie Rozwoju Brześcia, 

6. Stowarzyszenie „Rdest”, 

7. Związek Strzelecki „Strzelec”  Równość-Wolność- Niepodległość,  

8. Bliżyńskie Stowarzyszenie Żeglarskie FORDEWIND,  

9. Stowarzyszenie Uroczysko nad Górną Kamienną, 

10. Stowarzyszenie "Jastrzębia pod Świnią Górą", 

11. Polski Komitet Pomocy Społecznej O/ Bliżyn, 

12. Caritas o/Bliżyn, 

13. LZS Kodrian-szachy, 

14. Ochotnicza Straż Pożarna w Bliżynie, 

15. Ochotnicza Straż Pożarna w Mroczkowie, 

16. Ochotnicza Straż Pożarna w Nowkach,  

17. Ochotnicza Straż Pożarna w Nowym Odrowążku, 

18. Ochotnicza Straż Pożarna w Sorbinie,  

19. Ochotnicza Straż Pożarna w Wołowie,  

20. Parafie,  

21. Stowarzyszenie „Zagórzanie”. 

12.2Wspieranie organizacji pozarządowych przez Gminę Bliżyn 

 

12.2.1 Ochotnicze Straże Pożarne  

 

Na terenie gminy funkcjonuje 6 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych , na funkcjonowanie 

których w 2019 roku z budżetu gminy wydatkowano kwotę 272.418,28zł.  

Na kwotę tą składają się między innymi ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczych  

i szkoleniach członków jednostek, ich ubezpieczenie,  utrzymanie samochodów bojowych wraz 

z konserwatorami, bieżące utrzymanie budynków  strażnic,  przeglądy sprzętów  i inne wydatki 

dotyczące utrzymania gotowości bojowej. 

 Stowarzyszenia i parafie  

W 2019 roku w wyniku ogłoszonych konkursów przekazano dotacje dla stowarzyszeń na 

realizacje zadań związanych z realizacją programów profilaktycznych dla mieszkańców gminy, 

dotacje przekazano dla: 

-  Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 35.000zł, 

- Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką 5.000zł, 

- parafia Bliżyn, Mroczków, Sorbin i Odrowążek po 5.000zł.  
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12.3 Komunikacja z mieszkańcami 

 

Dla mieszkańców wydawany jest „Samorządowy Informator Gminy Bliżyn” miesięcznik,  

w nakładzie 1250 egzemplarzy a także promocyjny kalendarz gminny w nakładzie 1000 

egzemplarzy. Na bieżąco wszystkie informacje i komunikaty zamieszczane były na stronie 

internetowej gminy (www.blizyn.pl). 

 

 

XIII. Podnoszenie jakości obsługi administracyjnej  

 

Zwiększenie kwalifikacji pracowników realizowane było poprzez szereg szkoleń, konferencji  

i warsztatów oraz korzystanie z dostępnej literatury fachowej. Tematyka szkoleń związana była 

z koniecznością dostosowania do zmian przepisów, a wybór instytucji szkoleniowych 

uwzględniał jakość oferowanych usług i przebieg dotychczasowej współpracy. 

W 2019r. odbyło się 52 szkolenia, w których brało udział łącznie 68 osób. Organizatorem 

większości szkoleń było Świętokrzyskie Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej  

w Kielcach.  

Fundacja tworzy fola samorządowe, w których Gmina Bliżyn aktywnie bierze udział. Dzięki 

nim pracownicy mogą poszerzać swoją wiedzę poprzez wymianę doświadczeń i informacji  

z innymi samorządami. W ramach forum w ciągu roku przeszkolono 18 pracowników. 

 

Gmina Bliżyn należy do: 

• Forum Skarbników Gmin i Powiatów Województwa Świętokrzyskiego, 

• Forum Sekretarzy Gmin i Powiatów Województwa Świętokrzyskiego, 

• Świętokrzyskie Forum Pomocy Społecznej 

• Forum księgowych OPS, 

• Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego, 

• Samorządowe Forum Oświaty Województwa Świętokrzyskiego. 

 

 

XIV. Podsumowanie 

 

Mam nadzieję, że przedstawiony Państwu Raport przyczyni się do uświadomienia nam 

wszystkim zakresu i skali zmian, jakie zaszły w naszej gminie oraz tego, że razem możemy 

uczynić jeszcze więcej. Wierzę, że odnajdziecie Państwo w tym Raporcie cząstkę swojej 

własnej pracy i dokonań wyrażoną w formie wskaźników obiektywnych lub opinii 

mieszkańców. 

 

Raport pokazuje, że sprawy publiczne i zarządzanie w sektorze publicznym są dziś sprawą 

złożoną i charakteryzują się różną dynamiką. Działając lokalnie, działamy jednocześnie 

globalnie. Samorząd jest naturalnym integratorem procesów, których wynik zależy od działań 

wielu osób.  Skutki działań nie są zależne jedynie od działalności samorządu. Ich zakres  

i wpływ na poprawę życia mieszkańców jest wypadkową wszystkich składowych 

ukierunkowanych na rozwój, ale także od niekorzystnych zdarzeń. Efektem jest bieżąca 
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sytuacja, która powinna podlegać merytorycznej ocenie. Ważne by wyciągać  wnioski  

i analizować dane płynące z bieżących analiz. Rozwój jest procesem ciągłym, uzależnionym 

od szeregu czynników w tym od zaufania i współpracy wszystkich związanych z lokalną 

społecznością. Gminy w znaczącym stopniu ograniczone zmieniającymi się przepisami,  

nakładanymi ograniczeniami, nowymi obowiązkami bez odpowiedniego zabezpieczenia 

finansowego muszą realizować misję jaką jest zapewnienie mieszkańcom jak najlepszych 

warunków życia w przestrzeni publicznej i ich najbliższym otoczeniu. Nie dotyczy to jedynie 

dnia dzisiejszego ale transparentnego realizowania strategii na przyszłość.   

 

Zapraszam Państwa do debaty oraz zgłaszania opinii i sugestii na temat Raportu  

i zaprezentowanych w nim informacji. Raport będzie doskonalony i uzupełniany w kolejnych 

latach, zgodnie z sugestiami wszystkich zainteresowanych sprawami Bliżyna. 

 

         

Wójt Gminy Bliżyn 

 

        Mariusz Walachnia 
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