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Raport o stanie Gminy Szydłów przygotowany został na podstawie art. 28aa Ustawy  

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2019 r. poz. 

606) i przedstawia sytuację panującą w podstawowych obszarach Gminy Szydłów                   

w  2018 r. 

1. Charakterystyka gminy  

Gmina Szydłów leży w województwie świętokrzyskim, ok. 40 km na 

południowy-wschód od stolicy regionu - Kielc. Jest jedną z ośmiu jednostek 

samorządowych wchodzących w skład powiatu staszowskiego. Sąsiaduje od 

wschodu z gminą Staszów, od zachodu z gminą Gnojno (powiat buski), od południa 

z gminą Tuczępy (powiat buski), od północy z gminami Pierzchnica i Raków (powiat 

kielecki). 

Obszar gminy położony jest w obrębie dwóch jednostek geomorfologicznych: 

Pogórza Szydłowskiego (część północna) i Niecki Połanieckiej (część południowa). 

Pogórze Szydłowskie jest formą przejściową pomiędzy Górami Świętokrzyskimi                              

a Niecką Połaniecką, co obserwuje się w rzeźbie terenu gminy: falistej na północy, 

przechodzącej w niskofalistą w środkowej jej części i kończącą się płaską równiną na 

południu. Cały obszar leży w obrębie zlewni dwóch rzek: Wschodniej i Czarnej 

Staszowskiej, przy czym Wschodnia jest dopływem Czarnej. 

Cała powierzchnia Gminy Szydłów znajduje się w obrębie Chmielnicko-

Szydłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Obszar ten położony jest                                       

w środkowej części województwa świętokrzyskiego i zajmuje powierzchnię prawie 61 

tys. ha. Należący do niego teren obejmuje całe powierzchnie gmin Szydłów i Gnojno 

oraz częściowo na tereny gmin: Pierzchnica, Morawica, Kije, Chmielnik, Raków, 

Łagów, Busko - Zdrój, Stopnica i Tuczępy. Obszar ten pełni ważne ekologicznie 

funkcje łącznikowe pomiędzy Zespołem Parków Krajobrazowych Gór 

Świętokrzyskich i Ponidzia. Pierwszoplanową funkcją tego obszaru jest ochrona wód 

powierzchniowych rzeki Czarnej Staszowskiej wraz ze zbiornikiem wodnym 

w Chańczy. 

Gmina Szydłów nie znajduje się w obrębie obszaru objętego ochroną w formie 

Natura 2000. Także w bezpośrednim sąsiedztwie takie obszary nie występują. 

Ponieważ największy udział w powierzchni gminy mają grunty rolne 

stanowiące 80,8% powierzchni, Gmina Szydłów klasyfikowana jest jako gmina 

wiejska. Powierzchnia gminy to  10 807,85 ha, w tym: 

• grunty rolne - 8 734,84 ha, 

• grunty leśne - 1 716,88 ha, 
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• grunty zabudowane i zurbanizowane - 289,07 ha (w tym m. in.: tereny 

mieszkaniowe        

   - 2,47 ha, przemysłowe - 4,35 ha, drogi - 242,98 ha), 

 

• grunty pod wodami - 66,07 ha, 

• tereny różne - 0,99 ha. 

Gmina objęta jest w 10% miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 

Liczba mieszkańców (zameldowanych) na 31 grudnia 2018 r. wynosiła 4 795 osób,  

w tym na pobyt stały 4 731 osób, a na pobyt czasowy 64 osoby. 

Gmina podzielona jest na 15 jednomandatowych okręgów wyborczych do Rady 

Gminy. W Gminie funkcjonuje 16 jednostek  pomocniczych  -  sołectw, nie występują 

dzielnice.  

Poniżej wykaz sołectw i ich ogólna powierzchnia: 

1. Brzeziny   - ogólna powierzchnia 1 517,4157 ha, 

2. Gacki   - ogólna powierzchnia 680,2701 ha, 

3. Grabki Duże  - ogólna powierzchnia 513,5128 ha, 

4. Jabłonica   - ogólna powierzchnia 256,2516 ha, 

5. Korytnica   - ogólna powierzchnia 811,7313 ha, 

6. Kotuszów   - ogólna powierzchnia 809,3399 ha, 

7. Mokre   - ogólna powierzchnia 226,3960 ha, 

8. Osówka   - ogólna powierzchnia 569,7782 ha, 

9. Potok         
                                - ogólna powierzchnia 1 689,3845 ha, 

10. Potok Rządowy 

11. Rudki   - ogólna powierzchnia 913,3892 ha, 

12. Solec    - ogólna powierzchnia 595,7303 ha, 

13. Szydłów   - ogólna powierzchnia 1 620,9796 ha, 

14. Wola Żyzna  - ogólna powierzchnia 357,7488 ha, 

15. Wolica   - ogólna powierzchnia 201,3709 ha, 

16. Wymysłów  - ogólna powierzchnia 44,4720 ha. 

Na terenie gminy funkcjonuje ok. 1117 gospodarstw rolnych. Średnia wielkość 

gospodarstwa to 6,3 ha, co plasuje gminę w czołówce pod względem wielkości 

gospodarstw na terenie województwa świętokrzyskiego, gdzie średnia gospodarstwa 

wynosi 5,57 ha. Na terenie gminy funkcjonują gospodarstwa o różnej wielkości, tj: 

- ilość gospodarstw o areale 0-2ha - 101, 

- ilość gospodarstw o areale 2-5ha - 337, 

- ilość gospodarstw o areale 5-7ha - 286, 
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- ilość gospodarstw o areale 7-10ha - 254, 

- ilość gospodarstw o areale 10-15ha - 111, 

- ilość gospodarstw o areale >15ha - 28. 

Z uwagi na fakt, że na terenie gminy występują w przewadze grunty orne, to znaczna 

część mieszkańców związana jest z rolnictwem, jednakże ilość gospodarstw 

większych obszarowo jest niewielka, a gospodarstwa podzielone są na liczne działki 

niejednokrotnie zlokalizowane w różnych częściach gminy. 

Podstawowe dane dotyczące liczby ludności na terenie gminy Szydłów wg 
stanu na dzień 31.12.2018 r.  
 
Liczba ludności ogółem:    4 795 

w tym:  

- kobiety               2 389 

- mężczyźni                2 406 

Liczba dzieci i młodzieży do 18 lat:     835 

Dorośli:                 

Liczba kobiet w wieku 20-60 lat:            1 283 

Liczba kobiet powyżej 60 lat:      656 

Liczba mężczyzn w wieku 20-65 lat:           1 628 

Liczba mężczyzn powyżej 65 lat:        300 

Liczba zameldowań w 2018 r.                              145 

Liczba wymeldowań w 2018 r.                             172 

Liczba urodzeń w 2018 r.                                       58 

Liczba zgonów w 2018 r.                                        66 

Liczba zawartych związków małżeńskich 

w 2018 r.                                                                17 

 

Informacja dotycząca struktury zatrudnienia w gminie 

W oparciu o dane statystyczne uzyskane z Urzędu Statystycznego w Kielcach,  

liczba mieszkańców gminy pracujących poza rolnictwem w 2018 roku przedstawiała 

się następująco: 

- pracujący ogółem: 832, w tym kobiety - 271, 

- pracujący w handlu, naprawie pojazdów samochodowych,  

  transporcie i gospodarce magazynowej, zakwaterowaniu  

  i gastronomii, informacji i komunikacji       - 102 osoby, 

- pracujący w działalności finansowej i ubezpieczeniowej,  

  obsłudze rynku nieruchomości oraz pozostałe usługi    - 174 osoby. 
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Z danych Banku Danych Lokalnych GUS, w 2018 roku obszar Gminy  Szydłów był 

zamieszkiwany przez 16,4 % osób w wieku przedprodukcyjnym, 62,8 % w wieku 

produkcyjnym i 20,8% w wieku poprodukcyjnym. 

Bezrobocie w Gminie Szydłów na dzień 31.12.2018 r., wg. danych uzyskanych                          

z Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie wynosiło 122 osoby,  z czego mężczyźni 

stanowili 54 osoby, a kobiety 68 osób. Długotrwale bezrobotnych było 55 osób. 

Liczba bezrobotnych nie uległa zmianie w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2017 

r. 

Stopa bezrobocia wynosiła w Gminie Szydłów 4,05% i była znacznie niższa od 

stopy bezrobocia w powiecie staszowskim, która na dzień 31.12.2018 r. wynosiła 

7,0%. 

Na podstawie danych Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej, wg. stanu na 31.12.2018 r. w Gminie Szydłów zarejestrowano 226 

podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, z czego 122 to podmioty 

aktywne, 15 to podmioty zawieszone i 89 podmioty wykreślone. 

Liczba wpisów sekcji działalności gospodarczej wg. Polskiej Klasyfikacji Działalności 

(PKD) dla obszaru gminy Szydłów jest następująca: 

Sekcja A – Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo   –   2 podmioty 

Sekcja C – Przetwórstwo przemysłowe     – 22 podmioty 

Sekcja E – Dostawa wody; gospodarowanie ściekami 

                   i odpadami oraz działalność związana  

                   z rekultywacją       –   1 podmiot 

Sekcja F – Budownictwo        – 28 podmiotów 

Sekcja G – Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów  

                   samochodowych, włączając motocykle    – 35 podmiotów 

Sekcja H – Transport i gospodarka magazynowa   –   7 podmiotów 

Sekcja I –   Działalność związana z zakwaterowaniem 

                    i usługami gastronomicznymi     –   6 podmiotów 

Sekcja J –  Informacja i komunikacja      –   4 podmioty 

Sekcja K – Działalność finansowa i ubezpieczeniowa   –   1 podmiot 

Sekcja M – Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna  –   7 podmiotów 

Sekcja P – Edukacja        –   1 podmiot 

Sekcja Q – Opieka zdrowotna i pomoc społeczna    –   4 podmioty 

Sekcja R – Działalność związana z kulturą, rozrywką  

                   i rekreacją        –   1 podmiot 

Sekcja S – Pozostała działalność usługowa     –   3 podmioty 
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2. Sytuacja finansowa gminy 

Budżet Gminy składa się z czterech kategorii wzajemnie ze sobą powiązanych. Są to 

dochody, wydatki, przychody (zaciągane pożyczki, kredyty, emitowane obligacje) 

oraz rozchody, czyli ich spłata. Przychody i rozchody po zakończeniu roku 

budżetowego mają wpływ na poziom zadłużenia. 

W 2018 r. nie był realizowany budżet obywatelski. 

Najważniejsze kategorie budżetu Gminy w 2018 r. prezentują się następująco: 

 
2.1 Dochody 

 
Główne źródła dochodów gminy to: udziały w PIT i CIT, subwencja oświatowa, 

dotacje (UE, budżet państwa), podatek od nieruchomości - os. fizyczne i prawne.  

 
Struktura dochodów w roku 2018:   
                                                                                                                                           (w złotych)                                                                                                 

 
Wyszczególnienie 

 

 
Plan na 2018 r. 

 
Wykonanie 

% 
wyk. 

Wykonanie  
za 2017 r. 

2017=100 

Dochody ogółem 26.788.498,14 22.143.526,18 82,66 18 529 823,51 119,5 

Dochody bieżące 19.021.978,42 19.025.888,98 100,02 17 572 417,02 108,27 

Dochody majątkowe 7.766.519,72 3.117.637,20 40,14 957 406,49 325,63 

 
Dochody uzyskane w 2018 r. w porównaniu do dochodów za 2017 r. wskazują  na 

tendencję wzrostową tej kategorii budżetu gminy. 

 
2.2 Wydatki  

 
W roku 2018 na inwestycje (wydatki majątkowe) przeznaczono kwotę 9.758.203,85 

zł. 

Poszczególne kwoty wydatków obrazuje tabela. 

                                                                                                                     (w złotych) 

 
Wyszczególnienie 

 

 
Plan na 2018 r. 

 
Wykonanie 

% 
wyk. 

Wykonanie 
za 2017 r. 

2017=100 

Wydatki ogółem 32.024.077,73 26.506.108,25 82,77 23.192.702,54 114,28 

Wydatki bieżące 18.606.672,33 16.747.904,40 90,01 15.696.954,23 106,69 

Wydatki majątkowe 13.417.405,40 9.758.203,85 72,73 4.060.923,87 240,29 

 
Wydatki ogółem budżetu Gminy w 2018 r. mają również tendencję wzrostową. 
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W zakresie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Gminy (oświata, 

opieka społeczna, kultura, sport, remonty i utrzymanie dróg oraz infrastruktury 

komunalnej, ochrona p.poż., itd.) notuje się coroczny wzrost.  

 
Główne źródła wydatków budżetu Gminy Szydłów 
                                                                                                                                              (w złotych) 

 
Wyszczególnienie 

 

 
Plan na 2018 r. 

 

Wykonanie 
2018 r. 

% 
wyk. 

Wykonanie 
za 2017 r. 

2017=100 

Transport, Gospodarka 
Komunalna i Ochrona 
Środowiska 

3.285.005,40 2.576.414,15 78,43 3.487.037,61 73,89 

Administracja publiczna, 
bezpieczeństwo publiczne  
i ochr. przeciwpożarowa 

3.084.326,10 2.641.046,94 85,63 2.453.341,96 107,65 

Oświata i wychowanie  
i edukacyjna opieka 
wychowawcza 

6.206.664,02 5.671.250,08 91,37 3.992.979,76 142,03 

Opieka społeczna, zadania 
w zakresie polityki społecznej 
i ochrony zdrowia, rodzina 

7.347.686,12 6.889.790,55 93,77 5.995.157,11 114,92 

Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 

7.518.960,96 4.745.782,03 63,12 832.126,46 570,32 

Kultura fizyczna 12.600,00 10.652,00 84,54 9.852,00 108,12 

Rolnictwo i łowiectwo 3.137.495,07 3.005.460,71 95,79 1.368.824,29 219,57 

Pozostałe wydatki 1.431.340,06 965.711,79 67,47 1.618.558,91 59,66 

SUMA 32.024.077,73 26.506.108,25 79,65 19.757.878,10 134,15 

Między innymi, w dziale 600 - Transport i łączność w 2018 r. wydatkowano środki 

budżetu gminy na: 

- drogi publiczne wojewódzkie - kwota 38.086,40 zł jako udział gminy w budowę  

  ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 756  odcinek Nowa Słupia-Szydłów, 

- drogi publiczne powiatowe: 

  - kwota 49.812,00 zł - udział gminy w kosztach przebudowy odcinka drogi 

powiatowej nr 0022T Chmielnik - Życiny-Potok w m. Rudki, dł. 300 mb, 

  - kwota 25.941,00 zł - udział gminy w kosztach przebudowy drogi powiatowej nr  

    0038T Grabki Duże - Solec w miejscowości  Solec, dł. 158 mb, 

- drogi publiczne gminne - środki wydatkowano na: 

  - remont nawierzchni dróg gminnych - 25.038,78 zł, 

  - opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę odcinka drogi nr 390007T 

    Brzeziny-Brzeziny Podlesie - 4.500,00 zł, 

  - opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa odcinka drogi nr 

390046T Solec-Wola Podleśna - 41.215,00 zł, 

  - opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę odcinka drogi nr 390040T 
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    Szydłów nad Górkami i drogi gminnej nr 390030T Szydłów ul. Urocza - 3.000,00 zł, 
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  - opracowanie dokumentacji  modernizacji dróg gminnych - 6.800,00 zł. 

- drogi wewnętrzne - środki wydatkowano na: 

  - koszty bieżącego cząstkowego remontu dróg wewnętrznych w Szydłowie (fundusz   

     sołecki) - 33.996,20 zł, 

  - bieżący remont drogi gminnej wewnętrznej w Potoku Rządowym (fundusz sołecki)     

    - 9.416,95 zł, 

  - bieżący remont drogi gminnej wewnętrznej w Wymysłowie (fundusz sołecki) -  

    7.445,17 zł, 

  - bieżący remont drogi gminnej w Jabłonicy (fundusz sołecki) - 12.918,55 zł. 

  - bieżący remont drogi gminnej wewnętrznej w Kotuszowie (fundusz sołecki) -  

    15.366,28 zł, 

  - bieżący remont drogi gminnej wewnętrznej w Brzezinach (fundusz sołecki) -  

    12.000,00 zł, 

  - bieżący remont drogi gminnej wewnętrznej w Rudkach (fundusz sołecki) -  

    16.964,10 zł, 

  - bieżący remont drogi gminnej wewnętrznej w Woli Żyznej (fundusz sołecki) -  

    10.530,89 zł. 

Natomiast w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - najwyższe 

wydatki poniesiono na: gospodarkę odpadami - wydatkowano kwotę 318.791,70 zł 

na koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych; oświetlenie ulic, 

placów i dróg - oświetlenie uliczne gminy - 195.765,34 zł, konserwacja oświetlenia, 

zakup lamp, opraw - 33.721,10 zł, opłata za dzierżawę oświetlenia ulicznego - 

22.866,16 zł, budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w Gackach -                       

14.057,74 zł.  

W dziale budżetu 855 - Rodzina - na świadczenia społeczne (świadczenia 

wychowawcze 500+) wydatkowano kwotę 2.979.090,18 zł, a na świadczenia 

społeczne (zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, alimenty) wydatkowano 1.578.572,86 zł                        

i były to środki finansowe pochodzące z dotacji ŚUW. 

2.3 Zadłużenie 

Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2018 r. wyniosło 4.001.938,00 zł (4.000.000,00 zł               

z tytułu kredytu i 1.938,00 zł z tytułu zakupu ratalnego telefonu). W związku                                

z prowadzonymi zadaniami inwestycyjnymi w 2018 roku, Gmina zaciągnęła kredyt                         

w kwocie 4.000.000,00 zł na pokrycie wkładu własnego w finansowaniu zadań. 

W roku 2018 kontynuowana była bezpieczna polityka finansowa w zakresie 

zadłużenia, co każdorazowo jest potwierdzane przez organ nadzoru. Regionalna 
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Izba Obrachunkowa w Kielcach pozytywnie zaopiniowała możliwość zaciągnięcia 

kredytu przez Gminę.  

Organ ten pozytywnie zaopiniował wykonanie budżetów Gminy w latach poprzednich 

jak i za 2018 r. oraz uchwalony budżet na rok 2018 i WPF na lata 2018 - 2032, co 

jest potwierdzeniem bezpieczeństwa finansowego Gminy. Całkowite zadłużenie 

Gminy zostanie spłacone do końca 2031 r.  

3. Stan realizacji inwestycji 

Inwestycje prowadzone przez Gminę w roku 2018 (oprócz prac remontowych) 

przedstawia poniższa tabela. W rubryce „Koszty poniesione” kolorem żółtym 

zaznaczono inwestycje w toku.                                                                  

                                                                                                                                            (w złotych) 
 

L. p. 
 

 
Nazwa zadania / inwestycji 

 

Wartość 
zadania/ 

inwestycji 

Koszty 
poniesione  
w 2018 r. 

1. 

Dokończenie budowy centralnego ogrzewania w budynku OSP  
w Woli Żyznej. 

4 428,00 

5 412,00 
Wykonanie utwardzenia placu na posadowienie butli gazowych 
przy budynku OSP w Woli Żyznej. 

984,00 

2. 

Wyposażenie budynku Szkoły Podstawowej w Szydłowie 

1 113 097,75 

1 077 234,75 
Przebudowa, modernizacja i wyposażenie Szkoły Podstawowej 
w Szydłowie - wyrównanie posadzek i montaż drzwi 

Wykonanie sieci LAN w pomieszczeniach poddasza szkoły 
Podstawowej w Szydłowie 

7 449,58 

3. 
Rozbudowa drogi gminnej - ul. Armii Krajowej w Szydłowie od 
km 0+000 do km 0+224 

248 248,68 232 933,68  

4. 
Kompleksowe zachowanie i zabezpieczenie obiektów 
zabytkowych i dziedzictwa kulturowego w Szydłowie oraz 
dostosowanie ich do funkcji kulturalnych i turystycznych 

13 700 000,00 4 346 482,03 

5. Wykonanie odwodnienia budynku Szkoły Podstawowej w Solcu 85 347,66 85 347,66 

6. Budowa placu zabaw w m. Mokre 27 734,50 27 734,50 

7. 
Budowa altany ogrodowo - grillowej w Grabkach Dużych na 
działce nr ewid. dz. 1/54 

18 425,94 18 425,94 

8. Budowa siłowni zewnętrznej wraz z placem zabaw w Gackach 207 561,72 185 909,72 

9. 
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr ewid. 2502 
od km 0+000 do km 0+300 

39 508,85 39 508,85 

10. 
Wykonanie zbiornika bezodpływowego na nieczystości  
i odwodnienie budynku OSP w Jabłonicy 

35 684,44 

51 684,76 

11. 
Modernizacja pokrycia dachowego w budynku strażnicy OSP  
w Jabłonicy 

16 000,32 

12. 
Utwardzenie przejścia dla pieszych przy działce nr ewid. 278/1 
w Solcu 

22 131,59 22 131,59 

13. 
Przebudowa drogi gminnej nr 390006T Solec - Wola Podleśna 
przez wieś - wymiana przepustu 

41 215,00 41 215,00 

14. Wykonanie ogrodzenia remizy strażackiej w Kotuszowie 30 000,00 30 000,00 

15. Wymiana wodociągu w m. Szydłów przy ul. Krakowskiej 29 898,89 29 898,89 

16. 
Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej w Szydłowie wraz 
 z nawierzchnią drogi i przebudową odcinka sieci wodociągowej 

51 770,76 51 770,76 

17. 
Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w miejscowości 
Szydłów (PROW) 

3 130 704,62 2 257 555,10 



12 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
4. Infrastruktura techniczna 

4.1 Drogi i komunikacja 

Na terenie Gminy Szydłów  znajduje się łącznie 139,974 km dróg, w tym: 

- 21,374 km dróg wojewódzkich - nr 756 relacji Jędrzejów-Osiek (12,288 km) i nr 765  

  relacji Starachowice-Stopnica (9,086 km), będących w zarządzie Świętokrzyskiego    

  Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, 

- 53,600 km dróg powiatowych będących w zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg  

  w Staszowie, które są elementami ponadlokalnymi układu komunikacji gminy,   

  łączącymi gminę Szydłów z sąsiednimi ośrodkami gminnymi. Są to drogi: 

   - nr 0022T Chmielnik - Potok - Życiny, 

   - nr 0028T Rudki - Gorzakiew, 

   - nr 0350T Korzenno - Rudki, 

   - nr 0032T Jarząbki - Solec, 

   - nr 0033T Potok - Grabki Duże, 

   - nr 0034T Osówka przez wieś, 

   - nr 0035T Brzeziny - Szydłów - Kotuszów, 

   - nr 0036T Gacki - Mokre, 

   - nr 0037T Szydłów - Tuczępy - Pieczonogi, 

   - nr 0038T Grabki Duże - Solec, 

   - nr 0039T Gacki - Dobrów, 

   - nr 0352T Chańcza - zapora - Korytnica, 

   - nr 0828T Korytnica - Kurozwęki. 

- ok. 65 km dróg gminnych - są to drogi o szerokości jezdni od 3 do 5 m. Dróg  

  o nawierzchni bitumicznej jest ok. 40 km, pozostałe około 25 km, to drogi 

  o nawierzchni tłuczniowej i granitowej. 

 

Transport drogowy 

Komunikację pasażerską zapewniają autobusy PKS przewoźników z Kielc i 

Staszowa. Oprócz PKS gminę obsługują przewoźnicy prywatni, zapewniający 

połączenie                                   z Kielcami, Staszowem, Chmielnikiem i Buskiem-

Zdrój  za pomocą tzw. „mini busów”. Sieć połączeń komunikacji publicznej jest 
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niezadawalająca - kilka sołectw gminy nie ma bezpośredniego połączenia 

z Szydłowem i Staszowem. 

Przystanki autobusowe w liczbie 86 znajdują się we wszystkich sołectwach. 

Na terenie gminy funkcjonuje jedna stacja paliw, zlokalizowana w Grabkach Dużych 

 

4.2 Linie kolejowe 

W granicach Gminy przebiegają tory:   

- PKP - dł. 641,093 m - linia Kielce-Tarnobrzeg, 

- LHS - dł. 641,093 m - linia, która łączy kolejowe przejście graniczne polsko -   

  ukraińskie (Hrubieszów/ Iżów ze Śląskiem, gdzie w Sławkowie w Zagłębiu   

  Dąbrowskim -25 km od Katowic - kończy swój bieg). 

Na tych liniach kolejowych odbywa się wyłącznie transport towarowy, nie odbywa się 

transport pasażerski. 

 

4.3  Kanalizacja sanitarna i deszczowa 

Stopień skanalizowania gminy Szydłów jest niedostateczny i wynosi zaledwie 

ok.23%, a łączna długość sieci kanalizacyjnej to nieco ponad 15 km. Zdecydowana 

większość ścieków na terenie gminy gromadzona jest w zbiornikach 

bezodpływowych, tzw. 

szambach. Zbiorniki opróżnia się okresowo, a ścieki są wywożone przez Gminę 

Szydłów do oczyszczalni ścieków w Szydłowie. Do sieci kanalizacji sanitarnej 

podłączona jest również miejscowość Grabki Duże. 

Na terenie gminy działają dwie oczyszczalnie ścieków - w Szydłowie 

o przepustowości 160 m3/dobę oraz w Grabkach Dużych o przepustowości 60 

m3/dobę.  

Całkowita długość sieci kanalizacyjnej wynosi ok. 15,52 km, stopień skanalizowania 

gminy - 23%, a liczba gospodarstw podłączonych do sieci to ok. 313. 

W roku 2018 na terenie Szydłowa kontynuowano budowę kanalizacji sanitarnej. 

4.4 Sieć wodociągowa 

Mieszkańcy Gminy Szydłów posiadają możliwość przyłączenia się do sieci 

wodociągowej, która pokrywa Gminę w 99%.  

Eksploatacją sieci wodociągowych, oczyszczalni ścieków i kanalizacji 

sanitarnej zajmuje się Gmina poprzez Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony 

Środowiska, Rolnictwa w Urzędzie Gminy, zatrudniający do tych zadań 6 

pracowników. 

Gmina Szydłów zarządza czterema wodociągami zaopatrującymi gminę                              

w wodę, tj. wodociągi: Szydłów, Osówka, Korytnica, Potok. 
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W roku 2018 wodociągi zasilające gminę w wodę wyprodukowały łącznie  

420.281 m3 wody, tj. średnio 1151 m3 wody na dobę, z czego na teren gminy trafiło 

769 m3 wody na dobę, pozostałe 382 m3 wody na dobę to sprzedaż wody na teren 

gminy Tuczępy. 

Na terenie gminy Szydłów liczba ludności zaopatrywanej w wodę 

wodociągową wynosi szacunkowo 4790 osób. 

Gospodarka wodna w gminie oparta jest o cztery ujęcia zbiorowego 

zaopatrzenia ludności w wodę, zlokalizowane w miejscowościach: 

1. Szydłów - zaopatruje wodociąg grupowy w miejscowościach: Szydłów, Mokre, 

    Wola Żyzna, Wolica, Solec, Grabki Duże i Gacki - wydajność ujęcia to 312,8 m3/h, 

2. Osówka - zaopatruje wodociąg grupowy w miejscowościach: Osówka 

    i Brzeziny, wydajność ujęcia to 52,3 m3/h, 

3. Rudki - zaopatruje wodociąg grupowy w sołectwach Rudki i Potok, Potok Rządowy   

    oraz Wymysłów - wydajność ujęcia to 45,5 m3/h, 

4. Korytnica - zaopatruje wodociąg grupowy w miejscowościach: Korytnica, 

    Kotuszów i Jabłonica, wydajność ujęcia to 39,0 m3/h. 

Łącznie z ujęć tych zaopatrywane są wszystkie jednostki osadnicze w gminie. 

- całkowita długość sieci wodociągowej: 88,33 km (gmina), 

- stopień zwodociągowania gminy: 97% (gmina), 99,9% (Szydłów), 

- liczba gospodarstw domowych podłączonych do sieci: 1 563 (gmina), 311 

  (Szydłów), 

Sieć wodociągowa w gminie w 95% wykonana jest z rur PCV, pozostała część z rur 

żeliwnych. 

Pobór wody ze studni odbywa się systemem pompowym, a następnie tłoczona 

jest do sieci. Dla wszystkich ujęć wody zostały ustanowione strefy ochronne:  

 strefa ochrony bezpośredniej, 

 strefa ochrony pośredniej wewnętrznej, 

 strefa ochrony pośredniej zewnętrznej. 

W obrębie tych stref obowiązują ograniczenia dotyczące przebywania 

w bezpośrednim sąsiedztwie ujęć, sposobu prowadzenia gospodarki rolnej, w tym 

nawożenia i stosowania środków ochrony roślin, gospodarki ściekowej i odpadami 

stałymi, lokalizacji inwestycji liniowych i kubaturowych oraz prowadzenia robót 

budowlanych, lokalizacji zakładów przemysłowych oraz ferm hodowlanych, 

wydobywania kopalin, lokalizacji nowych ujęć wody, cmentarnictwa i grzebalnictwa 

zwierząt, obozowania, mycia pojazdów mechanicznych. 
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Wodociągi zaopatrujące gminę Szydłów w wodę dostarczają wodę nie 

wymagającą uzdatniania.  

W 2018 r. bieżąco dokonywana była kontrola jakości dostarczanej 

mieszkańcom wody. Do badań laboratoryjnych przeprowadzonych w ramach kontroli  

wewnętrznej przez Gminę Szydłów - zarządcę wodociągów, pobranych zostało 12 

próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, a upoważnieni przedstawiciele 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Staszowie pobrali w ramach 

prowadzonego nadzoru nad jakością wody 11 próbek wody. 

W ciągu roku dwie próbki wody nie odpowiadały wymogom określonym                              

w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) - jednokrotnie 

stwierdzono złą jakość bakteriologiczną wody z wodociągu Potok oraz jednokrotnie 

złą jakość chemiczną wody z wodociągu Osówka. 

Gmina podjęła działania naprawcze mające na celu doprowadzenie jakości 

wody z wodociągów Potok i Osówka do poziomów określonych w w/w 

rozporządzeniu.  Po przedłożeniu przez Gminę pozytywnych wyników badań 

potwierdzających skuteczność działań naprawczych, wydana została przez 

Państwowego Powiatowego  

Inspektora Sanitarnego w Staszowie decyzja o przydatności wody z tych 

wodociągów do spożycia przez ludzi. W obu tych przypadkach Gminę Szydłów 

obciążono opłatą za kwestionowaną jakość wody.  

Wystąpieniem z dnia 28 lutego 2019 r. znak: SE Ia-4261/17/1, Państwowy 

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Staszowie stwierdza, że woda przeznaczona do 

spożycia przez ludzi na terenie gminy Szydłów, w zakresie badanych parametrów, 

spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 

2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

4.5 System gazowniczy 
 

Na terenie gminy Szydłów przebiegają sieci gazowe wraz z systemem 

rozprowadzającym. Długość sieci wynosi 18,2 km, stopień zgazyfikowania 26%, 

a ilość przyłączy szacuje się na 292. Istniejące stacje redukcyjno-pomiarowe 

posiadają znaczne rezerwy przepustowości i mogą stanowić źródło dostawy gazu dla 

ewentualnej rozbudowy sieci gazowej jak i budowy przyłączy gazowych.       

           Niedostatecznie rozbudowana sieć gazowa znacznie ogranicza zużycie gazu                    

u indywidualnych odbiorców zużytkowujących gaz ziemny do przygotowania 

posiłków, wytwarzania ciepłej wody użytkowej oraz w celach grzewczych. 
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Istniejący układ sieci gazowej umożliwia rozwój systemów obsługi                                      

w szczególności w kierunku zwiększenia ilości indywidualnych odbiorców 

korzystających z gazu do celów grzewczych. Ma to istotny wpływ na zmniejszenie 

zanieczyszczenia powietrza. 

4.6 System elektroenergetyczny /w tym oświetlenie ulic/ 

W procesie zapewnienia dostaw energii elektrycznej dla mieszkańców Gminy 

Szydłów uczestniczą przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się: wytwarzaniem, 

przesyłaniem oraz dystrybucją tejże energii. Ważną grupę stanowią przedsiębiorstwa  

obrotu, sprzedające energię elektryczną odbiorcom finalnym. Na terenie Gminy 

działalność w zakresie dystrybucji energii elektrycznej prowadzi PGE Dystrybucja 

S.A. Skarżysko-Kamienna. 

Zaopatrywanie w energię elektryczną polega na dostawach energii siecią 

rozdzielczą średniego napięcia ze stacji elektroenergetycznych 11015 kV GPZ 

Stopnica, GPZ Chmielnik, GPZ Busko oraz w przyszłości ze stacji 110/15 kV GPZ  

Szydłów, która powstanie w wyniku przebudowy istniejącej rozdzielni sieciowej 15 kV 

RS Szydłów.                                                                                                                              

Oświetlenie ulic i miejscowości jest bardzo ważnym elementem infrastruktury gminnej 

i zajmuje znaczącą pozycję w budżecie. Gmina Szydłów zawarła ze spółką PGE 

Obrót S.A. Skarżysko-Kamienna umowę świadczenia usługi oświetleniowej 

i dystrybucyjnej na okres od 19.12.2018 r. do 31.12.2020 r.  

Na terenie Gminy Szydłów, według zinwentaryzowanych danych zainstalowanych 

jest łącznie 713 szt. punktów świetlnych (lamp i naświetlaczy), w tym na słupach 

energetycznych 696, a usytuowanych na gruncie lub elewacji budynku/ muru - 17. 

Na terenie gminy dominują oprawy sodowe. Oprawy rtęciowe stanowią  

marginalny ułamek. Struktura mocy opraw oscyluje w granicach 70-400 kW, przy 

czym przeważają oprawy o mocy 150 kW. Stan opraw na terenie gminy był dobry,  

średnia arytmetyczna ocena opraw wynosiła 3,93 (w skali 1-5). Ogólnie ponad 85% 

opraw miało ocenę 4 lub wyższą. 

 

4.7 Telekomunikacja 

Dostęp do sieci telekomunikacyjnej na terenie miejscowości Szydłów zapewniają linie 

naziemne aktualnie obsługiwane przez Orange S. A. oraz trzy stacje bazowe telefonii 

komórkowej zlokalizowane w Szydłowie oraz w Grabkach Dużych. Dzięki tym 

stacjom możliwe jest świadczenie usług przez wszystkich operatorów działających na 

terenie naszego kraju. 
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4.8 Cieki wodne 

Pod względem hydrograficznym obszar Gminy Szydłów w całości należy do 

dorzecza Wisły, zlewni rzeki Czarnej i jej prawostronnych dopływów. Niewielka tylko 

część powierzchni Gminy w rejonie Kotuszowa znajduje się w obrębie lewostronnej 

części zlewni Czarnej. Sieć rzeczną na terenie Gminy tworzą: 

1. rzeka Czarna (rzeka II rzędu) - lewobrzeżny dopływ Wisły, z dopływami 

o charakterze lokalnych potoków, stanowi wschodnią granicę Gminy na długości ok. 

4,5 km, 

2. potok Wschodnia (potok III rzędu) - prawostronny dopływ Czarnej, poprzez swoje    

    lewostronne dopływy odwadnia zdecydowaną większość obszaru Gminy, 

3. potok Radna (potok IV rzędu) - lewostronny dopływ Wschodniej, odwadnia  

    zachodnią część Gminy, 

4. potok Ciekąca (potok V rzędu) - lewostronny dopływ Radnej, odwadnia centralną     

    część Gminy w rejonie Szydłowa.  

Powierzchniową sieć rzeczną gminy uzupełniają potoki bez nazwy i liczne rowy 

melioracyjne oraz nieliczne sztuczne zbiorniki wodne (położony częściowo                                

w granicach gminy zalew „Chańcza” na Czarnej). 

Na bieżąco odmulane i oczyszczane są cieki znajdujące się na terenie Gminy 

Szydłów. 

W miarę możliwości przeprowadzane są prace związane z remontem                                                       

i uporządkowaniem koryt cieków, wykonano odbudowę koryta rowu w Grabkach 

Dużych. Jednocześnie Gmina posiada kilka pozwoleń wodnoprawnych, w których  

zostały określone obowiązki gminy dotyczące utrzymania wylotów kanalizacji 

deszczowej, urządzeń na kanalizacji oraz koryt cieków i rowów /odbiorników/. 

Prace w tym zakresie wykonywane są corocznie przez Referat Gospodarki 

Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMiG Szydłów. 

5. Oświata 

W 2018 r. Gmina Szydłów prowadziła  4 placówki oświatowe: 

• Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta w Szydłowie, 

• Szkołę Podstawową im. Jana Kaczorowskiego w Szydłowie, 

• Szkołę Podstawową w Solcu Starym, 

• Publiczne Przedszkole w Szydłowie. 

Ofertę edukacyjną gminy uzupełnia Punkt Przedszkolny „Kraina Uśmiechu” w Solcu  

i w Potoku, prowadzony przez Stowarzyszenie „Kraina Uśmiechu”. 
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5.1. Ilość oddziałów szkolnych i przedszkolnych 
 

1. Ilość oddziałów przedszkolnych (przedszkola) 
 

Publiczne Przedszkole w Szydłowie w 2018 r. dysponowało dwoma  oddziałami,  

a Punkt Przedszkolny czterema oddziałami. 

 
2. Ilość oddziałów szkolnych: 

 

 
Placówka 

 
2017/ 2018 2018/ 2019 

Gimnazjum w Szydłowie 4 2 

Szkoła Podstawowa w Szydłowie 10 13 

Szkoła Podstawowa w Solcu Starym 5 6 

 
 
5.2 Liczba dzieci uczęszczających do szkół i przedszkoli: 
 

1. Liczba dzieci przedszkolnych (przedszkola): 
 

 

 
Placówka 

 
2017/ 2018 2018/ 2019 

Publiczne Przedszkole w Szydłowie 50 50 

Punkt Przedszkolny „Kraina 
Uśmiechu” 

66 69 

 
 
2. Liczba uczniów w szkołach: 

 
 

 
Placówka 

 
2017/ 2018 2018/ 2019 

Gimnazjum w Szydłowie 70 36 

Szkoła Podstawowa w Szydłowie 223 251 

Szkoła Podstawowa w Solcu Starym 38 52 

RAZEM 331 339 
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5.3 Liczba etatów pedagogicznych (wg stanu na 30.09.2018) 
 
 

 
Placówka 

 

2017  2018 

etaty etaty 

 

Gimnazjum w Szydłowie 9,42 7,36 

Szkoła Podstawowa w Szydłowie 16,81 18,36 

Szkoła Podstawowa w Solcu 
Starym 

6,76 8,56 

Publiczne Przedszkole  
w Szydłowie 

3,65 4,34 

RAZEM 36,64 38,62 

 
5.4 Awans zawodowy nauczycieli (w etatach, wg stanu na 30.09.2018) 
 

 
Placówka 

 

Stażysta Kontraktowy Mianowany Dyplomowany 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

Gimnazjum  
w Szydłowie 

0,22 - - 0,22 0,33 0,11 8,87 7,03 

Szkoła 
Podstawowa  
w Szydłowie 

0,72 1,32 2,00 4,92 8,28 6,50 5,81 5,62 

Szkoła 
Podstawowa  
w Solcu Starym 

- 0,44 0,72 1,22 1,11 1,00 4,93 5,90 

Publiczne 
Przedszkole  
w Szydłowie 

0,58 0,45 1,00 1,82 1,07 1,07 1,00 1,00 

RAZEM 1,52 2,21 3,72 8,18 10,79 8,68 20,61 19,55 

 
5.5 Wykształcenie nauczycieli  
 
Wszyscy nauczyciele posiadają wykształcenie wyższe z przygotowaniem 

pedagogicznym (1 z tytułem licencjata, pozostałe osoby posiadają tytuły magistra). 

5.6 Programy rządowe w szkołach 
 
Szkoły cyklicznie korzystają z programów rządowych z przeznaczeniem na: 

- wychowanie przedszkolne (dotacje), 

- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe  

  (dotacje), 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szydłowie w 2018 r. wypłacał stypendia                           

i zasiłki szkolne. 
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W 2018 r. Szkoła Podstawowa w Solcu Starym w ramach programu „Aktywna 

tablica” otrzymała dofinansowanie w wysokości 14.000,00 zł na zakup dwóch 

interaktywnych monitorów dotykowych o całkowitej wartości 17.500,00 zł. 

 
6. Stan mienia komunalnego 

 
Łączna powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Szydłów na dzień 

31.12.2018 r. wynosiła 230,0296 ha. W wymienionej wyżej powierzchni znaczna 

część to drogi gminne, drogi dojazdowe do pól oraz drogi na terenach wiejskich, 

znajdujące się w bezpośrednim zarządzie gminy, które łącznie zajmują powierzchnię 

139,9879 ha. Pozostałe grunty o powierzchni 90,0417 ha, są to inne grunty, 

w przeważającej ilości użytki rolne stanowiące mienie publiczne. Szczegółowy 

podział gruntów stanowiących mienie Gminy Szydłów przedstawia poniższe 

zestawienie:   

Ogólne zestawienie mienia Gminy Szydłów na dzień 31.12.2018 r. 

 

Grunty stanowiące mienie Gminy Szydłów ogółem:  230,0296 ha                             

Użytki rolne:       78,5734 ha 

 

w tym:  

 - grunty orne       40,1887 ha 

 - sady           2,1995 ha 

 - łąki trwałe             3,0939 ha 

 - pastwiska trwałe          11,8237 ha 

 - grunty rolne zabudowane                            9,3625 ha 

 - rowy            0,1651 ha 

 - grunty zadrzewione i zakrzewione     1,7100 ha 

 - lasy          10,0300 ha 

 

Grunty zabudowane i zurbanizowane:     143,4232 ha 

w tym:   

 - tereny mieszkaniowe          0,0300 ha 

 - inne tereny zabudowane        0,2553 ha 

 - tereny rekreacyjno-wypoczynkowe          1,4700 ha 

 - użytki kopalne               1,6200 ha 

 - tereny komunikacyjne:  

     drogi                              139,9879 ha 
w tym: drogi gminne        44,9784 ha 

           drogi wewnętrzne       95,0095 ha 

     tereny kolejowe           0,0600 ha 

Nieużytki:                 7,0452 ha 

 

Tereny różne:           0,9878 ha 
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Wśród w/w gruntów znajdują się:  

 grunty oddane w użytkowanie wieczyste: 1,8678 ha (6 działek) - 5 umów 

użytkowania wieczystego,  

 grunty oddane w dzierżawę: 4,1770 ha (7 działek) - 10 umów dzierżawy.  

1. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego. 

W okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wystąpiły        

zmiany w stanie mienia komunalnego:  

1) stan gruntów komunalnych:  

a) zmniejszył się o 0,1400 ha,  

b) zwiększył się o 1,2026 ha,  

2) stan gruntów komunalnych:  

a) sprzedano - 0,1400 ha gruntów komunalnych (2 działki),  

b) zakupiono - 0,2490 ha gruntów (2 działki),  

c) skomunalizowano - 0,1900 ha gruntów (2 działki),  

d) nabyto w wyniku zasiedzenia - 0,6764 ha gruntów (1 działka),  

e) otrzymano w darowiźnie od osób prywatnych - 0,0872 ha gruntów (6 

działek).  

7. Uwarunkowania społeczno-demograficzne, warunki i jakość życia    
    mieszkańców 
 

W Szydłowie działa Bank Spółdzielczy Szydłów, posiadający oddział 

w Rakowie i punkt kasowy w Gnojnie,  obsługujący mieszkańców Gmin: Szydłów, 

Gnojno i Raków pod względem kredytów, pożyczek i lokat oszczędnościowych. 

Dodatkowo mieszkańcy gminy mogą korzystać z bankomatu zlokalizowanego 

w budynku Banku przy ul. Kościelnej. 

Do innych podmiotów funkcjonujących w Szydłowie zaliczyć należy także 

Urząd Pocztowy i Urząd Gminy. 

W katalogu wymienianych podmiotów i instytucji należy uwzględnić podmioty                    

o różnorodnej specyfice działalności gospodarczej, tj.:   

- mała gastronomia, 

- restauracja,  

- fryzjerstwo, 

- kwiaciarstwo, 

- sklepy spożywcze i mięsne, w tym sklepy sieci: „SPAAR”, „LEWIATAN”,  

  „ATUTMARKET” i „DELIKATESY”, 

- mechanika pojazdowa, wulkanizacja i diagnostyka pojazdów,  
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- bezdotykowa myjnia samochodowa, 

- zakład kamieniarski, 

- centra handlu materiałami budowlanymi, nawozami i środkami ochrony roślin, 

- usługi elektryczne, hydrauliczne, budowlane. 

Ponadto w Szydłowie od 1992 r. funkcjonuje Zakład Wyrobów Metalowych 

„EMIZET” Sp. z o.o. Jest to firma prywatna, specjalizująca się w produkcji wyrobów 

metalowych lekkich i konstrukcji stalowych. Wyroby trafiają na rynek krajowy w 20%                  

i zagraniczny w 80% - głównymi odbiorcami są uznani w UE producenci maszyn, 

urządzeń oraz konstrukcji, głównie z Niemiec, a także z Hiszpanii i Słowacji. Od roku 

1994 posiada swój oddział w Niemczech (Düsseldorf). W chwili obecnej firma 

„EMIZET” zatrudnia ok. 186 pracowników, w tym około 80-ciu na kontraktach 

usługowych w Niemczech. Produkuje m.in. skrzynie narzędziowe z blachy stalowej, 

aluminiowej i ocynkowanej, drzwi budowlane z blachy ocynkowanej, stoły 

narzędziowe składane, wózki specjalistyczne, pojemniki i kosze na śmieci, palety 

metalowe, kształtki wentylacyjne z blachy ocynkowanej, inne metalowe elementy wg 

dokumentacji zleceniodawcy. 

Natomiast w odległym o ok. 5 km od Szydłowa sołectwie Grabki Duże swą 

siedzibę ma zakład produkcyjny firmy „EKOPLON” Sp. z o.o. sp. k., która od 1989 

roku jest jednym z wiodących producentów nawozów dolistnych i ogrodniczych 

specjalistycznych oraz premiksów i koncentratów w Polsce. Firma posiada doskonałe 

zaplecze technologiczne i logistyczne oraz wykwalifikowanych specjalistów, 

dbających o wysoką jakość produktów. Pozwala to na stałe dostosowywanie ich do 

najnowszych osiągnięć rynku i potrzeb klientów. Finalne produkty, jak i surowce 

stosowane przy produkcji, są całkowicie bezpieczne oraz o najwyższych standardach 

obowiązujących w Unii Europejskiej. O ich wysokiej jakości świadczy zgodność 

z systemem HACCP oraz Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem Środków 

Żywienia Zwierząt. Firma eksportuje m.in. na rynki wschodnie  - Ukraina i Białoruś.  

Aktualny stan zatrudnienia to ok. 240 pracowników. 

7.1 Zdrowie, opieka społeczna 

Ochronę zdrowia mieszkańcom gminy zabezpiecza powstały w 1999 roku  

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szydłowie z Ośrodkiem Zdrowia 

w Potoku. Działa on w oparciu o kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia 

i świadczy nieodpłatne świadczenia medyczne. SPZOZ posiada w swojej strukturze: 

- lekarza chorób wewnętrznych, specjalistę medycyny rodzinnej, 

- internistów, 

- lekarza specjalistę pediatrii i chorób zakaźnych, 
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- lekarza specjalistę chirurgii ogólnej, patomorfologa, 

- poradnię stomatologiczną. 

Ponadto funkcjonuje pracownia USG, EKG i AUDIOMETRII. 

W 2018 r. dokonana została przebudowa budynku SPZOZ w Szydłowie oraz 

wyposażono go w nowe meble i urządzenia, na co wydatkowano kwotę                           

1.031.341,89 zł. 

Ponadto usługi w zakresie ochrony zdrowia świadczy mieszkańcom Gminy 

Centrum Pielęgnacyjno-Rehabilitacyjne "DOM", w którym oprócz zabiegów 

rehabilitacyjnych pacjentów przyjmuje lekarz - specjalista neurologii, rehabilitacji 

medycznej i medycyny pracy oraz lekarz - chirurg, ortopeda, traumatolog, specjalista 

rehabilitacji medycznej. 

Pomoc i opiekę dla osób starszych i przewlekle chorych świadczy Dom 

Pomocy Społecznej w Rudkach, prowadzony przez Caritas Diecezji Kieleckiej. 

Powstał on w 2002 roku, początkowo dla 14 osób. W 2008 roku został rozbudowany 

i obecnie dysponuje 40 miejscami dla osób przewlekle psychicznie chorych (kobiet 

i mężczyzn), nad którymi opiekę sprawuje 30 pracowników. 

Całodobową opiekę nad mieszkańcami sprawuje personel medyczny                                     

i opiekuńczy. Dom zapewnia zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, 

zdrowotnych, społecznych i religijnych, umożliwia także rozwój osobowości przez 

świadczenie usług zgodnie z obowiązującym standardem. Mieszkańcy mogą brać 

udział w terapii zajęciowej, zajęciach rekreacyjnych i aktywizujących oraz projektach 

rehabilitacji społecznej. Zajęcia terapeutyczne są dostosowane do indywidualnych 

potrzeb, zainteresowań i możliwości mieszkańców. 

Na terenie gminy działa jedna apteka. 

Program pomocy społecznej realizował w 2018 r. zatrudniający 7 pracowników 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Urzędzie Gminy Szydłów, ul. 

Rynek 2 . Udziela on pomocy w formie zasiłków pieniężnych, pomocy usługowej dla 

osób potrzebujących. 

 
7.2 Bezpieczeństwo, ochrona przeciwpożarowa 

Ochronę bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy zapewnia Powiatowa 

Komenda Policji w Staszowie poprzez służbę jednego dzielnicowego, która obejmuje 

obszar całej gminy. Dzielnicowy pełni dyżur w Szydłowie w wyznaczonych 

godzinach, dwa razy w tygodniu                                 . 

Na terenie Gminy działa 11 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej: OSP Szydłów, 

OSP Korytnica, OSP Kotuszów, OSP Wola Żyzna, OSP Gacki, OSP Jabłonica, OSP 
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Solec, OSP Rudki, OSP Potok, OSP Osówka, OSP Grabki Duże. Ta ostatnia 

jednostka posiada pomieszczenie garażowe na placu Wiejskiego Domu Kultury 

w Grabkach Dużych, pozostałe jednostki posiadają remizy. Jednostki te pozostają na 

średnim poziomie wyposażenia w sprzęt ratowniczo - gaśniczy i w systemy 

łączności. Wszystkie posiadają samochody pożarnicze. Łącznie na wyposażeniu 

jednostek OSP znajduje się 13 pojazdów, w tym 4 średnie gaśnicze i 9 lekkich 

operacyjnych.  

W większości są to pojazdy z przełomu lat 1980-1990. Jednostki OSP w Szydłowie, 

Kotuszowie i w Woli Żyznej znajdują się w Krajowym Systemie Ratowniczo- 

Gaśniczym. 

Najbliższa jednostka Państwowej Straży Pożarnej znajduje się w Staszowie. 

 
7.3 Kultura, sport, rekreacja 
 
Za realizację i organizację kultury w całej gminie odpowiada Gminne Centrum 

Kultury,  utworzone  na mocy Uchwały Nr V/ 21/ 2007 Rady Gminy Szydłów z dnia 22 

stycznia 2007 roku. Zgodnie ze statutem jednostki, jej główne zadania i cele to 

między innymi: 

a) edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę, 

b) tworzenie warunków do rozwoju i upowszechniania kultury zwłaszcza rozwoju    

     amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką, 

c) rozbudzanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych, 

d) tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego  

    i artystycznego, 

e) sprawowanie opieki nad zabytkami, 

f) prezentacje dorobku regionalnych twórców, 

g) promocja gminnej kultury i sztuki. 

 W ramach tej głównej i podstawowej działalności Gminne Centrum Kultury                  

w Szydłowie organizuje, lub współorganizuje szereg imprez artystyczno - 

rozrywkowych, kulturalnych i sportowych. Do takich najbardziej prestiżowych 

wydarzeń można zaliczyć: „Święto Śliwki”, Międzynarodowe Uliczne Biegi 

Sylwestrowe, Turniej Rycerski o Miecz Króla Kazimierza Wielkiego. 

 Oprócz tych masowych imprez w ramach swej działalności GCK organizuje 

szereg różnorodnych zajęć dla dzieci, młodzieży i starszych mieszkańców z zakresu: 

tańca dawnego i nowoczesnego, zespołu śpiewaczego, rytmiki, aerobiku, muzyki, 

rysunku i tym podobnych. Prowadzi również w Szydłowie Punkt Informacji 

Turystycznej z certyfikatem Regionalnej Komisji Certyfikacyjnej, zgodnie z wymogami 
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Polskiej Organizacji Turystycznej, oraz zajmuje się obsługą ruchu turystycznego - 

rocznie ok. 30 tys. osób. 

Duże znaczenie dla rozwoju kultury na terenie gminy mają inne, powstałe                       

w ciągu ostatnich kilku lat organizacje pozarządowe, m.in.: Bractwo Świętego Jakuba 

Starszego Apostoła przy Parafii w Kotuszowie, Stowarzyszenie Emerytów 

i Rencistów w Szydłowie, Stowarzyszenie Gospodarstw Gościnnych w Korytnicy, 

Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich z Gacek i Mokrego, Stowarzyszenie Gospodyń 

Wiejskich z Potoka, Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich w Rudkach, 

Świętokrzyskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych, 

Stowarzyszenie „Nad Ciekącą” w Szydłowie, Stowarzyszenie „Lepiej dla wsi” 

w Korytnicy, Szydłowskie Stowarzyszenie „Moja Szkoła”, Towarzystwo Przyjaciół 

Ziemi Szydłowskiej w Szydłowie. Istnieją także grupy nieformalne takie jak zespół 

śpiewaczy „Kasztalon” i zespół „Civitas Musica”, które organizują koncerty na terenie 

gminy i poza nią. Ponadto w gminie funkcjonuje Kółko Rolnicze i Spółdzielnia 

Producentów Owoców „DOBRYSAD” -  obydwie organizacje mają siedzibę 

w Szydłowie. 

Na terenie naszej gminy działa także Bractwo Rycerskie Zamku Szydłów, 

funkcjonujące w ramach Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych „Avito Vivit  

Honore” w Staszowie. Bractwo specjalizuje się w rekonstrukcjach historycznych                                           

i współorganizuje wydarzenia o charakterze kulturalno-religijnym i historycznym, 

m.in. „Orszak Trzech Króli”, „Szydłowska Pasja”, „Turniej Rycerski o Miecz Króla 

Kazimierza Wielkiego”. 

Gminna Biblioteka Publiczna w Szydłowie wraz z czytelnią dysponuje zbiorem                                   

20 597 woluminów (stan na dzień 31.12.2018 r.), w tym 120 audiobooków.  Korzysta                      

z niej rocznie ok. 410 czytelników. 

Istotne znaczenie w organizacji w 2018 r. życia społeczno - kulturalnego na 

terenie gminy miał również „Szydłowskie Towarzystwo Strzeleckie”, skupiające około 

20 członków stałych - młodzieży z terenu całej gminy oraz kilkudziesięciu 

sympatyków z terenu całego kraju. Towarzystwo dysponuje własną strzelnicą 

sportową oraz magazynem broni strzeleckiej, organizuje nie tylko strzelania 

sportowe, ale także marsze szlakami wydarzeń historycznych oraz wyjazdy do miejsc 

bitew obydwu wojen światowych i powstań narodowych. Członkowie Towarzystwa 

wraz ze swoim komendantem corocznie biorą udział we wszelkiego rodzaju 

uroczystościach z okazji świąt państwowych, a także w obchodach rocznicowych na 

terenie gminy, powiatu i województwa. 
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8. Działalność Rady Gminy Szydłów 
 
W okresie sprawozdawczym kończyła się VII kadencja Rady Gminy Szydłów. 

Ostatnia sesja odbyła się 30 października  2018 roku. Od 1 stycznia do tego dnia 

Rada odbyła 13 posiedzeń, na których przyjęto 68 uchwał. 

Pierwsza sesja nowej kadencji odbyła się 19 listopada 2018 roku. Rada nowej 

kadencji w 2018 roku odbyła łącznie 4 posiedzenia, na których podjęto 30 uchwał. 

W Radzie Gminy VII kadencji funkcjonowały następujące komisje stałe: 

- Komisja Rewizyjna, 

- Komisja Budżetu,  

- Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, 

- Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji.  

W VII kadencji, poszczególne komisje odbyły w roku 2018 następującą liczbę 

posiedzeń: 

- Komisja Rewizyjna - 10 posiedzeń, 

- Komisja Budżetu - 9 posiedzeń,  

- Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego - 9 posiedzeń, 

- Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji - 9 posiedzeń. 

W nowej kadencji zmieniono nazwy i zakres działań poszczególnych komisji. 

Dodatkowo powołano Komisję Skarg, Wniosków i Petycji, której istnienie wynika  

z przepisów znowelizowanej ustawy o samorządzie gminnym. Od nowej kadencji 

funkcjonują: 

- Komisja Rewizyjna, 

- Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego,  

- Komisja Samorządowa, 

- Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, 

i w 2018 r. komisje te odbyły po jednym posiedzeniu. 

 
9. Podsumowanie 
 

Powyższy raport przedstawia stan podstawowych obszarów działalności 

Gminy Szydłów. Raport jest swego rodzaju spojrzeniem na aktualną, wewnętrzną                                          

i zewnętrzną sytuację Gminy. 

Podkreślić należy fakt, iż Raport nie jest monografią, opisującą w szczegółach 

każdą z dziedzin aktywności Gminy, ale zbiorem danych statystycznych oraz innych 

informacji pozyskanych z zasobów Urzędu Miasta i Gminy Szydłów, przetworzonych 
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na potrzeby tego dokumentu. Dzięki temu publikacja ta zawiera informacje 

pozwalające ocenić i przeanalizować różne zagadnienia, związane z rozwojem 

społeczno-gospodarczym Gminy Szydłów w ostatnim roku. 

Zebrane informacje od pracowników merytorycznych Urzędu Gminy i Miasta, 

jednostek organizacyjnych i instytucji są źródłem informacji o stanie Gminy Szydłów. 

Opisują sytuację gminy pod względem gospodarki, środowiska, społeczeństwa oraz 

zarządzania gminą.  

Finanse Gminy są stabilne. Wzrastają dochody Gminy, a dług publiczny jest 

na bezpiecznym poziomie. Należy podkreślić, że zaciągnięty dług w całości 

przeznaczony został na wydatki inwestycyjne, a w szczególności na wkład własny 

w różnych projektach współfinansowanych z funduszy zewnętrznych.  

Systematycznie są modernizowane i remontowane drogi, których właścicielem 

jest Gmina. To również zasługa pozyskanych środków zewnętrznych. Dzięki tym 

środkom udało się zrealizować kilka znaczących zadań. Pomimo wielu płatności za 

wykonane inwestycje i zaciągniętego kredytu sytuacja finansowa Gminy jest dobra i 

stabilna. 

 Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów podejmuje i będzie podejmował różne 

formy działań mające na celu promocję Gminy na zewnątrz, tak aby zwiększyć ruch 

turystyczny, co bezpośrednio wpłynie na wzrost poziomu życia mieszańców Gminy. 
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Wykaz fotografii zamieszczonych w tekście 

1. str. 9 - Zrealizowane w Gminie w 2018 r. inwestycje i zadania - fot. Piotr Walczak, 

2. str.12 - Remontowane obiekty zabytkowe w Szydłowie fot. Piotr Walczak i siłownia 

zewnętrzna w Gackach – Sylwester Celejowski 


