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Szanowni Państwo,  

Stosownie do art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym przedkładam Raport o stanie Gminy Szydłów za 2020 rok. Ubiegły rok 

był dla naszej lokalnej społeczności czasem próby i mierzenia się z nowymi 

wyzwaniami, które stawiały przed nami izolacja i różnego rodzaju ograniczenia. 

Epidemia koronawirusa postawiła nas w nowej, nieznanej wcześniej sytuacji. 

Nasze życie zostało podporządkowane wielu zakazom i nakazom. Paraliż 

dotknął wszystkich dziedzin życia. Musieliśmy pozostać w domu. Zamknęły się 

placówki oświatowe, urzędy, instytucje kultury. Zaczęliśmy żyć „zdalnie” i na 

dystans. Zamiast otwierać i uczestniczyć, musieliśmy zamykać i ograniczać 

dosłownie wszystko, żeby obronić się przed niewidzialnym przeciwnikiem. 

Zmuszeni byliśmy do zminimalizowania kontaktów społecznych, w związku                   

z czym niewiele było w minionym roku spotkań, wydarzeń sportowych                               

i koncertów, o których zawsze o tej porze roku wspominaliśmy.  

W tym miejscu chciałbym przekazać wyrazy uznania i podziękowania 

władzom wojewódzkim, samorządowi powiatu, Radnym Rady Miejskiej                             

w Szydłowie, wszystkim pracownikom Urzędu Miasta i Gminy oraz jednostek 

organizacyjnych gminy, sołtysom, druhom z Ochotniczych Straży Pożarnych,                                

a także wszystkim tym, których nie sposób tu wymienić, a przyczynili się do 

rozwoju naszej gminy. Szczególnie dziękuję przedstawicielom rządu                                            

i administracji rządowej, którzy w swojej działalności zawsze służą swoją 

pomocą i wsparciem. Koronawirus w całej Polsce przeorganizował wszystkie 

dziedziny życia.  

Jednym z obszarów funkcjonowania naszej gminy, w którym najbardziej 

odczuwalne dla wszystkich były kwestie związane z obostrzeniami 

wprowadzonymi w związku z epidemią koronawirusa była oświata. Test 

samodzielności przeszli uczniowie i rodzice. Trwający rok szkolny będzie 

wyzwaniem zarówno dla dyrektorów, nauczycieli jak i uczniów i rodziców. 

Musimy zmierzyć się z tą nową sytuacją wspólnie, współpracując i wspierając 

się nawzajem, pamiętając że priorytetem jest bezpieczeństwo i zdrowie naszych 

dzieci.  

Trudności związane z panującą pandemią tylko w ograniczony sposób  

wpłynęły na tempo inwestycji i prowadzonych w gminie modernizacji. 

Realizowaliśmy ważne projekty społeczne i gospodarcze. Kierowaliśmy je do 

wszystkich grup mieszkańców - od najmłodszych, po najstarszych. Mimo 

oczywistych utrudnień staraliśmy się utrzymać aktywność inwestycyjną gminy                  

i wszystko, co było możliwe do zrobienia, robiliśmy, nie odkładając niczego „na 

jutro”. W 2020 r. wykonaliśmy między innymi: przebudowę dachu budynku sali  

gimnastycznej z częścią dydaktyczną w Szkole Podstawowej w Szydłowie, 

remont drogi gminnej nr 390037T Szydłów -  Gacki,  przebudowę drogi 

wewnętrznej w Solcu, odcinek sieci wodociągowej Szydłów - Brzeziny. Przy 

wykorzystaniu inicjatywy mieszkańców sołectw w ramach Funduszu Sołeckiego 

          wykonano szereg prac na rzecz społeczności lokalnych - powstały nowe place  

          zabaw oraz miejsca do spędzania wolnego czasu, odnowione zostały przystanki  

          autobusowe, wyremontowano odcinki dróg gminnych, itp. 
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Remonty dróg i gminnych budynków trwają, a jako gospodarz gminy 

wciąż dbam o to, by nowe umowy i dofinansowania przyczyniały się do 

utrzymania jakości i tempa rozwoju gminy. Kończą się inwestycje już 

rozpoczęte, startują nowe, przygotowywane są dokumentacje z myślą                                   

o kolejnych latach. Przebudowa infrastruktury drogowej, inwestycje                                       

w przestrzeń publiczną, a także poprawa estetyki sołectw, to tylko fragment 

większej całości. Wspólnych sukcesów jest więcej, a kolejne wyzwania przed 

nami. Wciąż dużych finansowych nakładów wymagają gminne drogi, więc                             

i w tym kierunku będzie płynął strumień gminnych pieniędzy i, jeżeli się uda, 

również pieniędzy zewnętrznych - czy to z budżetu państwa, czy ze środków 

unijnych. Wspólnym mianownikiem działań inwestycyjnych podejmowanych 

przez gminę jest podnoszenie poziomu jakości życia mieszkańców.  

Trudno jest przewidzieć przyszłość. Najlepiej obrazują to ostatnie 

miesiące, kiedy to cały świat walczy z niewidzialnym wrogiem - wirusem. Nawet 

krótkoterminowe prognozy bywają zawodne, a co dopiero przewidywania                           

o kilkuletnim horyzoncie czasowym. Wspólnie jednak chcemy, aby gmina 

Szydłów w przyszłości była w równej mierze miejscem otwartym, przyjaznym 

dla dzieci, młodzieży, osób czynnych zawodowo i seniorów, zarówno dla 

mieszkańców jak i  turystów odwiedzających gminę. 

 
                                                                                                  Burmistrz  
                                                                                      Miasta i Gminy Szydłów 
                                                                                                 Andrzej Tuz 
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Wprowadzenie 

Przedkładany dokument jest kolejnym Raportem o stanie Gminy Szydłów, który 

przygotowany został na podstawie art. 28aa Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                                    

o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378)                                     

i przedstawia sytuację panującą w podstawowych obszarach Gminy Szydłów                              

w  2020 r. 

Przepis art. 28aa przedmiotowej ustawy nakłada na organ wykonawczy 

jednostki samorządu terytorialnego obowiązek przedstawienia corocznie organowi 

uchwałodawczemu w terminie do 31 maja Raportu o stanie gminy.  

W celu realizacji tego obowiązku Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów w w/w 

terminie przedstawia Radzie Miejskiej w Szydłowie Raport o stanie Gminy Szydłów za 

rok 2020. Raport o stanie gminy, zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie gminnym, 

obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku 2020, w szczególności 

realizację polityk, programów i strategii. Rada Miejska rozpatruje Raport podczas sesji, 

na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia 

absolutorium burmistrzowi, tj. w terminie do dnia 30 czerwca. Raport rozpatrywany jest 

w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym Raportem o stanie gminy przeprowadza 

się debatę, podczas której radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych. Również 

mieszkańcy gminy, po złożeniu pisemnego zgłoszenia do Przewodniczącego Rady, 

popartego podpisami co najmniej 20 osób mogą zabierać głos w debacie. Liczba 

mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że Rada postanowi 

o zwiększeniu  tej liczby. Po zakończeniu debaty nad Raportem o stanie gminy, Rada 

przeprowadza głosowanie nad udzieleniem Burmistrzowi wotum zaufania. 

 
1. Charakterystyka gminy  

Gmina Szydłów jest jedną za 102 gmin Województwa Świętokrzyskiego i jedną 

z 2477 gmin w Polsce (stan na 1 stycznia 2020 r.). 

Została utworzona z dniem 1 stycznia 1973 roku uchwałą Wojewódzkiej Rady 

Narodowej w Kielcach. Od dnia 1 stycznia 2019 r., tj. z dniem odzyskania statusu 

miasta przez miejscowość Szydłów - siedzibę gminy - funkcjonuje jako gmina miejsko 

- wiejska. Odzyskanie praw miejskich nastąpiło na podstawie Rozporządzenie Rady 

Ministrów z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast 

oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, które opublikowano w dniu 

30 lipca 2018 r. pod pozycją 1456 w Dzienniku Urzędowym RP.  
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Gmina Szydłów jest jedną z ośmiu jednostek samorządowych wchodzących w skład 

powiatu staszowskiego i położona jest w odległości, ok. 40 km na południowy-wschód 

od stolicy regionu - Kielc oraz ok. 12 km na zachód od Staszowa, który jest siedzibą 

władz powiatu.  

Sąsiednie gminy to: Staszów - od strony  wschodniej, Gnojno (powiat buski) - od strony 

zachodniej, Tuczępy (powiat buski) - od strony południowej, Pierzchnica (powiat 

kielecki) - od strony północnej i Raków (powiat kielecki) - również od strony północnej.                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Położenie gminy Szydłów na tle województwa                                                
świętokrzyskiego i powiatu staszowskiego.                                 Województwo świętokrzyskie na tle Polski.         
                                                                                                      Położenie Szydłowa oznaczono czerwonym punktem. 
                                                                

 

 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

Położenie Gminy Szydłów na mapie 

powiatu staszowskiego. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Stasz%C3%B3w
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Obszar gminy położony jest na Pogórzu Szydłowskim stanowiącym formę 

przejściową pomiędzy Górami Świętokrzyskimi a nizinną Niecką Połaniecką i cały jej 

obszar leży w obrębie zlewni dwóch rzek: Wschodniej i Czarnej Staszowskiej, przy 

czym Wschodnia jest dopływem Czarnej. 

Całe terytorium Gminy Szydłów znajduje się w obrębie Chmielnicko-

Szydłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, który położony jest                                       

w środkowej części województwa świętokrzyskiego i zajmuje powierzchnię prawie 61 

tys. ha. Obszar ten wyznaczony został z dniem 21 listopada 1995 r. na podstawie 

Rozporządzenia Nr 12/95 Wojewody Kieleckiego z dnia 29 września 1995 r. w sprawie 

ustanowienia obszarów chronionego krajobrazu w województwie kieleckim. Należący 

do niego teren obejmuje całe powierzchnie gmin Szydłów i Gnojno oraz częściowo 

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 rzek: Czarnej Staszowskiej 

wraz ze zbiornikiem wodnym w Chańczy, Wschodniej i Sanicy. 

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

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

Ze względu, iż największy udział w powierzchni gminy mają grunty rolne 

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

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

• grunty rolne - 8 734,84 ha, 

• grunty leśne - 1 716,88 ha, 

• 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 2020 r. wynosiła 4 646 osób,  

w tym na pobyt stały 4 578 osób, a na pobyt czasowy 68 osób. Średnia gęstość 

zaludnienia to 43 osoby na km2. 

Gmina podzielona jest na 15 jednomandatowych okręgów wyborczych do Rady 

Miejskiej.  

W Gminie funkcjonuje 16 jednostek  pomocniczych  - sołectw, nie występują dzielnice.  
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Podział administracyjny gminy Szydłów 

 

 

Poniżej wykaz sołectw i ich ogólna powierzchnia: 

 

L.p. Sołectwo Powierzchnia (ha) 
Udział % w powierzchni 

całkowitej gminy 

1.   Szydłów 1620,97 15,02 

2.   Brzeziny 1517,53 14,06 

3.   Gacki 680,26 6,3 

4.   Grabki Duże 513,56 4,76 

5.   Jabłonica 238,57 2,21 

6.   Korytnica 811,78 7,52 

7.   Kotuszów 809,37 7,5 

8.   Mokre 225,71 2,09 

9.   Osówka 569,72 5,28 

10.   Potok 955,17 8,85 

11.   Potok Rządowy 734,21 6,81 

12.   Rudki 913,38 8,47 

13.   Solec 595,74 5,52 

14.   Wola Żyzna 357,76 3,32 

15.   Wolica 201,37 1,87 

16.   Wymysłów 44,47 0,41 
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Na obszarze gminy istnieje 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 0-2 ha - 101, 

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

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

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

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

- ilość gospodarstw o areale >15 ha - 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 31.12.2020 r.  
 
Liczba ludności ogółem:    4 646 

w tym:  

- kobiety               2 293 

- mężczyźni                2 353 

Liczba dzieci i młodzieży do 18 lat:     849 

 

Dorośli:                 

Liczba kobiet w wieku 19-60 lat:            1 282 

Liczba kobiet powyżej 60 lat:      632 

Liczba mężczyzn w wieku 19-65 lat:           1 558 

Liczba mężczyzn powyżej 65 lat:        325 

Liczba zameldowań w 2020 r.                              104 

Liczba wymeldowań w 2020 r.                             151 

Liczba urodzeń w 2020 r.                                       39 

Liczba zgonów w 2020 r.                                       83 

Liczba zawartych związków małżeńskich 

w 2020 r.                                                                27 
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Stan ludności gminy Szydłów w latach 2018 -2020 

L.p. 

 

Wyszczególnienie 

 

 

rok 2018 

 

 

rok 2019 

 

 

rok 2020 

 

 

Różnica 

2018 - 2020 

 

1. 
Liczba ludności 

ogółem 
4 795 4 674 4 646 149 

2. Urodzenia 58 45 39 19 

3. Zgony 66          67          83 + 17 

4. Saldo migracji           - 27       - 62       - 47 X 

 

W 2020 roku zmarło 83 mieszkańców gminy, a urodziło się 39 dzieci - 18 to chłopcy, 

a 21 to dziewczynki.  

Zgonów zanotowano o 16 więcej w porównaniu z rokiem 2019 - w tożsamym okresie 

w 2019 zmarło 67 mieszkańców. W porównaniu z rokiem 2019, w gminie przyszło na 

świat o 6 dzieci mniej.  

Zgodnie z przedstawionymi statystykami z ewidencji ludności możemy zaobserwować 

tak w ubiegłym roku jak i w latach poprzednich ujemny wskaźnik migracji 

wewnętrznych.  

W 2020 r. z terenu gminy Szydłów wymeldowały się 151 osób, natomiast zameldowało 

104 osoby. 

Przyczyną spadku liczby mieszkańców gminy jest ujemny przyrost naturalny, a także 

ujemne saldo migracji. Na terenie miasta i gminy można zaobserwować zjawisko 

emigracji zarobkowej do krajów Unii Europejskiej. Ważną przyczyną migracji jest 

również ograniczona liczba miejsc pracy w miejscu zamieszkania. 

Współczynnik dynamiki demograficznej czyli stosunek liczby urodzeń żywych                           

w danym okresie  do liczby zgonów w tym okresie (liczba urodzeń przypadająca na                   

1 zgon) w gminie Szydłów w okresie 2018-2020 przedstawia się następująco: 

2018;  - 0,88 

2019;  - 0,67 

2020;  - 0,46 

Na przestrzeni ostatnich lat obserwujemy w gminie Szydłów utrzymujący się ujemny 

przyrost naturalny. W ostatnich trzech latach współczynnik przyrostu naturalnego 

kształtował się następująco: 
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− rok 2018:  -1,67‰ 

− rok 2019;  -4,71‰ 

− rok 2020;  -9,47‰ 

Współczynnik feminizacji na koniec 2020 roku na gminie Szydłów wynosił 0,97 czyli 

na 100 mężczyzn przypadało 97 kobiet. 

Struktura wieku ludności wiejskiej Gminy Szydłów nie jest korzystna ze względu na 

duży udział osób w wieku nieprodukcyjnym (63,59) na 100 osób w wieku 

produkcyjnym. 

 

Informacja dotycząca struktury zatrudnienia w gminie 

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

mieszkańców gminy pracujących poza rolnictwem w 2020 roku przedstawiała się 

następująco: 

- pracujący ogółem: 856, w tym kobiety - 289, 

- pracujący w handlu, naprawie pojazdów samochodowych,  

  transporcie i gospodarce magazynowej, zakwaterowaniu  

  i gastronomii, informacji i komunikacji       - 112 osób, 

- pracujący w działalności finansowej i ubezpieczeniowej,  

  obsłudze rynku nieruchomości oraz pozostałe usługi    - 181 osób. 

W 2020 r. struktura ludności gminy była następująca: 849 osób w wieku 

przedprodukcyjnym (18,27%), 2840 osób w wieku produkcyjnym (61,13%) i 957 osób 

w wieku poprodukcyjnym (20,60%). 

Z danych Banku Danych Lokalnych GUS, w 2020 roku obszar Gminy  Szydłów był 

zamieszkiwany przez 16,76 % osób w wieku przedprodukcyjnym, 60,8 % w wieku 

produkcyjnym i 22,44% w wieku poprodukcyjnym. 

W porównaniu do danych za 2019 r.  wzrosła liczba osób w wieku przedprodukcyjnym, 

(wzrost o 1,51%), nieznacznie zwiększyła się liczba ludności w wieku produkcyjnym 

(wzrost o 0,33%), a o 1,84 % zmniejszyła się populacja ludności w wieku 

poprodukcyjnym. 

Bezrobocie w Gminie Szydłów na dzień 31.12.2020 r., wg. danych uzyskanych                          

z Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie wynosiło 121 osób,  z czego mężczyźni to 

64 osoby, a kobiety 57 to osób. Długotrwale bezrobotnych było 63 osoby. Liczba osób 

bezrobotnych w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2019 r. zwiększyła się o 9 osób.  
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Stopa bezrobocia wynosiła w Gminie Szydłów 4,26% i była znacząco niższa od 

stopy bezrobocia w powiecie staszowskim, która na dzień 31.12.2020 r. wynosiła 7,2% 

- i stopy bezrobocia w Polsce, która na dzień 31.12.2020 r. wynosiła - 6,2%. 

Na podstawie danych Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej, wg. stanu na 31.12.2020 r. w Gminie Szydłów zarejestrowano 266 

podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, z czego 119 to podmioty aktywne, 

21 to podmioty zawieszone i 126 podmioty wykreślone. 

Liczba wpisów sekcji działalności gospodarczej wg. Polskiej Klasyfikacji Działalności 

(PKD) dla obszaru gminy Szydłów jest następująca: 

Sekcja C – Przetwórstwo przemysłowe     – 28 podmiotów 

Sekcja E – Dostawa wody; gospodarowanie ściekami 

                   i odpadami oraz działalność związana  

                   z rekultywacją       –   1 podmiot 

Sekcja F – Budownictwo        – 31 podmiotów 

Sekcja G – Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów  

                   samochodowych, włączając motocykle    – 39 podmiotów 

Sekcja H – Transport i gospodarka magazynowa   –   6 podmiotów 

Sekcja I –   Działalność związana z zakwaterowaniem 

                    i usługami gastronomicznymi     –   9 podmiotów 

Sekcja J –  Informacja i komunikacja      –   5 podmiotów 

Sekcja K – Działalność finansowa i ubezpieczeniowa   –   3 podmioty 

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

Sekcja N – Działalność w zakresie usług administrowania 

                  i działalność wspierająca     –   1 podmiot 

Sekcja Q – Opieka zdrowotna i pomoc społeczna    –   5 podmiotów 

Sekcja R – Działalność związana z kulturą, rozrywką  

                   i rekreacją        –   1 podmiot 

Sekcja S – Pozostała działalność usługowa     –   4 podmioty 

 
2. Sytuacja finansowa gminy 

Podstawę gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego stanowi jej 

budżet, zasadniczy instrument zarządzania finansami gminy. Pozwala gminie 

zaplanować jak rozdysponować dostępne środki finansowe. Budżet jako plan 

finansowy obejmuje dochody, wydatki oraz przychody i rozchody.  

https://adserwer.xwords.pl/st.js?t=c&c=402&w=jednostki&s=7
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Uchwalenie budżetu należy do wyłącznej kompetencji Rady Miejskiej,                              

a opracowanie projektu budżetu - do wyłącznej kompetencji Burmistrza. 

Budżet Gminy Szydłów na 2020 r. został uchwalony w dniu  30 grudnia 2019 r. 

Uchwałą Nr  XVI/ 103/ 2019 Rady Miejskiej w Szydłowie.  Uchwałą ustalono łączną 

kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 22.750.000,00 zł, z tego: 

dochody bieżące – 20.800.000,00 zł i dochody majątkowe w kwocie 1.950.000,00 zł. 

Natomiast wydatki budżetu gminy na 2020 r. zaplanowano w wysokości                  

24.950.00,00 zł, z tego wydatki bieżące - 20.656.908,35 zł, a wydatki majątkowe                        

w kwocie 4.293.091,65 zł. 

W trakcie roku 2020, w planie budżetu dokonywane były zmiany przez Radę 

Miejską oraz przez Burmistrza na podstawie upoważnienia udzielonego przez Radę 

Miejską oraz upoważnienia ustawowego. W wyniku dokonanych w ciągu roku zmian 

na dzień 31.12.2020 roku plan dochodów wynosił  28 023 257,57 zł, plan wydatków - 

28.564.203,67 zł. Dochody w 2020 roku wykonano w kwocie 26 526 558,00 zł, tj.                            

94,66 % zakładanego planu, wydatki wykonano w kwocie 22.062.602,60 zł, tj. 77,24% 

planowanych wydatków.  

W 2020 r. w Gminie Szydłów nie był realizowany budżet obywatelski. 

Realizowano jedynie formę budżetu partycypacyjnego jakim jest fundusz sołecki. 

Najważniejsze kategorie budżetu Gminy w 2020 r. prezentują się następująco: 

 
2.1 Dochody 

Główne źródła dochodów gminy to: udziały w PIT i CIT, subwencje ogólne z budżetu 

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

i prawne.  

Struktura dochodów w roku 2020:   
                                                                                                                                           (w złotych)                                                                                                 

 
Wyszczególnienie 

 

 
Plan na 2020 r. 

 

Wykonanie 
za 2020 r. 

% 
wyk. 

Wykonanie  
za 2019 r. 

2019=100 

Dochody ogółem 28 023 257,57 26 526 558,00 94,7 31.116.045,33 85,25 

Dochody bieżące 22 196 831,83 22 018 171,63 99,2 21.435.212,49 97,35 

Dochody majątkowe 5 826 425,74 4 508 386,37 77,37 9.680.832,84 46,57 

 
- dotacja z ŚUW na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku  
  akcyzowego  zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji  
  rolnej przez producentów rolnych - 566 271,84 zł, 
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- wpływy z tytułu sprzedaży wody oraz za wydane warunki techniczne podłączenia do  
  sieci  wodociągowej – 949.251,18 zł, 
 
- wpływ środków - Urzędu Marszałkowskiego z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych  
  na przebudowę drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 388 w Solcu - 39 300,00 zł, 
 
- dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących  
  z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom  
  gmin) ustawami - 115 964,36 zł, 
 
- środki z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów Prezydenta   
   Rzeczypospolitej Polskiej I i II tura - 56 193,75 zł, 
 
 
- dotacja samorządu województwa świętokrzyskiego na dofinansowanie kosztów  
  zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Szydłów - 20 000,00 zł, 
 
- wpływy z tytułu poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności  
  cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek  
  organizacyjnych, wykonanie 1.606.347,64 zł, z tego: 
    - podatek od nieruchomości - 1.523.314,00 zł, 
    - podatek rolny - 23.091,00 zł,                    
    - podatek leśny - 43.815,00 zł,                     
    - podatek od środków transportowych - 15.950,00 zł, 
 
- wpływy z tytułu poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków  
  darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych    
  od osób fizycznych, wykonanie 897.087,79 zł, w tym: 
    - podatek od nieruchomości - 78.322,00 zł,                                                                               
    - podatek rolny - 561.611,18 zł,                                                                                                  
    - podatek leśny - 20.804,67 zł,                                                                                                   
    - podatek od środków transportowych - 121,096,00 zł,   
    - podatek od spadków i darowizn - 26.445,00 zł,                                                      
    - wpływy z opłaty targowej - 765,00 zł,                                                                                                                                            
    - podatek od czynności cywilnoprawnych - 83.538,00 zł,                                                                                                         
    - koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień - 1.073,08 zł,                                                                                         
    - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 3.432,86 zł, 
 
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 65 831,88 zł, 
 
- wpływy z tytułu udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 
  wykonanie 1.842.931,44 zł, w tym: 
     - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - 1.754.952,00 zł,                                              
     - udział w podatku dochodowym od osób prawnych - 87.979,44 zł,  
 
- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego -             
   2.940.128,00 zł,    
    
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - 4.233.736,00 zł, 
 
- wpływ środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na wnioskowany  
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  projekt „Przebudowa dachu budynku sali gimnastycznej z częścią dydaktyczną”  
  Szkoły Podstawowej w Szydłowie - 619.716,00 zł,  
 

- wpływ środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na wnioskowany  
  projekt „Budowa odcinka sieci wodociągowej: Szydłów-Brzeziny” - 500.000,00 zł, 
 

- wpływ środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na wnioskowany  
  projekt „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej” - 550.000,00 zł,  
               
- wpływ subwencji ogólnej z budżetu państwa - 223.846,00 zł, 
 
- dotacja celowa z ŚUW w Kielcach na dofinasowanie zakupu nowości wydawniczych   
   (książek nie będących podręcznikami) do bibliotek szkolnych - 14.480,00 zł, 
 

- dotacja celowa na zakup laptopów w ramach programu „Zdalna Szkoła” - umowa  
   powierzenia grantu 2571/2020 - 45.000,00 zł oraz wpływ dotacji z Ministerstwa  
   Finansów  57196/2020/U2POPC.01,01,00-00-0037/20, umowa powierzenia grantu  
   nr  8661608398 - komputery dla szkoły - 54.997,88 zł, 
 
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy                         
  w związku z upowszechnianiem wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji  
  dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego - 31.561,00 zł, 
 
- dotacja celowa z Ministerstwa Finansów w ramach projektu „Szydłów edukuje,  
  w maluchy inwestuje” do umowy RPSW.08.03.01.26-0007/19, II transza -  
  146.450,00 zł, 
 
 - wpływ z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach - 33.772,20 zł,                 
                                                                                                                         
- dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wy- 
  chowania przedszkolnego i wczesnej edukacji szkolnej w 2020 roku - 44 959,60 zł,    
 
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego z Gminy Tuczępy,                          
  Gminy Oleśnica, Gminy Staszów, Gminy Raków oraz Gminy Stopnica- 28.378,01 zł, 
 
- dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie  
  wychowania przedszkolnego w 2020 roku - 74.110,25 zł,   
 
- dotacja z Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na zapewnienie uczniom prawa   
  do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów    
  ćwiczeniowych - 32.821,71 zł, 
 
- dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczone na realizację  
  zadań bieżących gminy, dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych - 72.094,99 zł, 
 
- dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na bieżące wydatki Ośrodka  
  Pomocy Społecznej - 71.904,00 zł, 
 

- dotacja z Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania przez opiekę   
  społeczną - „Opieka wytchnieniowa”, czyli czasowa usługa opiekuńcza nad osobą   
  niesamodzielną - 16.710,96 zł,     
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- dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie i realizację     
  programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu, wieloletni program rządowy na  
  lata 2019-2023” - 48.000,00 zł, 
 
- dotacja celowa ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację programu    
 „Wspieraj Seniora - Ochrona Seniorów przed zakażeniem Covid-19, zgodnie  
  z zasadami” - 10.615,86 zł,        
 

- dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację Narodowego  
  Programu Stypendialnego - stypendia szkolne - 63.175,00 zł,      
                                     
- dotacja z Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację świadczenia   
  wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci - 
  4.538.165,55 zł,         
 - dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczona na realizację  
   świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na  
   ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-1.981.916,94 zł,  
 
- dotacja ze  Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadania    
  zgodnie z rozporządzeniem  RM z dnia 30-05-2018 r. w sprawie  realizacji  
  programu „Dobry Start” - 152.519,90 zł,      
     
- dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczona na  
   zatrudnienie Asystenta Rodziny w ramach ustawy o wspieranie rodziny i systemie  
   pieczy zastępczej - 1.699,99 zł, 
 
- dotacja na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu   
   państwa za osoby uprawnione - 37.426,00 zł, 
 
- wpływy z tytułu odbioru ścieków - 285.248,00 zł, 
 
- wpływy z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych - 473.690,70 zł,      
 
- wpłaty mieszkańców w związku z realizacją z Gminą Raków projektu pn. „Poprawa  
   jakości  powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na  
   terenie gmin Raków i Szydłów” na montaż paneli solarnych i fotowoltaicznych -  
   4.418,91 zł,  
 
- refundacja wydatków z roku 2019 dotyczących projektu RPSW.03.01.00-2612/17  
   pod nazwą  „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE  
   w wytwarzaniu energii na terenie gmin Raków i Szydłów” dla działania 3.1 Wytwa- 
   rzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Regionalnego 
   Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020” - 
   - 1.261.856,40 zł, 
 
- refundacja wydatków z roku 2019 dotyczących projektu RPSW.03.04.00-26- 
  0010/17-00 o dofinasowanie projektu pn. „Modernizacja 595 lamp oświetlenia  
  ulicznego w oparciu o zastosowanie energooszczędnych opraw typu LED - I etap”  
  współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach  
  działania 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej  
  mobilności miejskiej, Osi III „Efektywna i zielona energia Regionalnego Programu  
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  Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020” - 654.441,55 zł,    
 
- wpływ dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej -  
  azbest do umowy nr 201881 - 17.442,00 zł, 
 
- wpływ dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki   
  Wodnej - azbest do umowy nr 201881 - 17.442,00 zł, 
 
- wpływ środków z Urzędu Marszałkowskiego do umowy 20/DN/20 Remont Bramy   
  Krakowskiej - 17.000,00 zł, 
  
- refundacja wydatków poniesionych w 2019 roku związanych z umową  RPŚW  
  04.04.00-26-0051/15,00 dla projektu pn. „Kompleksowe  zachowanie i zabezpiecze- 
  nie  obiektów  zabytkowych  i dziedzictwa kulturowego w Szydłowie  oraz  
  dostosowanie  ich do funkcji kulturalnych i turystycznych” współfinansowanego   
  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego   
  Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego  na lata 2014-2020  
  - 695.028,93 zł, 
 
  Z zestawienia realizacji w 2020 r. dochodów, podanych w tabeli, wynika że 
dochody zrealizowano w 94,66 % założonego planu.  
 
Na nie zrealizowanie dochodów w zakładanej wysokości wpływ miało szereg 
czynników i okoliczności. Do najistotniejszych w tym względzie należą: 
 
- zaległości podatkowe w kwocie 100.847,48 zł w podatku od osób prawnych, od  
  osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej,  
  z tego zaległości: 
  - w podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacanego w formie  
    karty podatkowej - 1.539,00 zł, 
  - w podatku rolnym - 20.737,90 zł 
  - w podatku od nieruchomości - 40.548,10 zł,         
  - w podatku leśnym - 1.218,17 zł,  
  - w podatku od środków transportowych - 26.495,00 zł, 
  - w podatku od spadków i darowizn - 2.655,00 zł, 
  - odsetki od zaległości - 7.592,51 zł, 
 
- należności za sprzedaż wody - zaległości wynoszą - 50.579,07 zł, 
 
- zaległości z tytułu opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących  
  zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - 1.978,22 zł, 
 
- zaległości od  dłużników alimentacyjnych z tytułu funduszu alimentacyjnego 
  i zaliczki alimentacyjnej - 389.052,27 zł, 
 
- zaległości z tytułu odbioru ścieków -  13.238,85 zł, 
                                                                                           
- zaległości z tytułu opłaty za odbiór odpadów  komunalnych - 12.770,81 zł, 
 
Na wszystkie zaległości z tytułu podatków i opłat jest wdrażana i bieżąco prowadzona 
egzekucja przymusowa. 
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Niewątpliwie na poziom realizacji dochodów budżetu wpływ mają także:  
 
- skutki obniżenia górnych stawek podatków, które w 2020 r. wyniosły 320.368,80 zł,  
  w tym: 
  - w podatku od nieruchomości - 126.090,94 zł,                                              
  - w podatku rolnym - 101.865,81 zł,                                                                                                   
  - w podatku od środków transportowych - 92.412,05 zł,  
 
- skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy  
  (bez ulg i zwolnień ustawowych) - 101.704,55 zł (podatek od nieruchomości),                                                                                                       
 
- umorzenie zaległości podatkowych w łącznej kwocie - 30.412,00 zł,  z tego: 
  - podatku od nieruchomości - 26.285,00 zł,     
  - podatku rolnego - 237,00 zł, 
  - podatku od spadków i darowizn - 3.700,00 zł, 
  - odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 190,00 zł     
    oraz z tytułu rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności, zwolnienia    
    z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru - 12.557,85 zł. 
 
- brak wpływu środków z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach  
  umowy promesy nr 10302/19/FPK/DFE oraz środków z Europejskiego Funduszu  
  Rozwoju Regionalnego w ramach Działania „6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich                           
  i wiejskich” Osi „VI Rozwój miast” Regionalnego Programu Operacyjnego  
  Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na realizację zadania pt.  
  „Kompleksowa rewitalizacja wyznaczonego obszaru na terenie Gminy Szydłów w  
  celu zapewnienia wysokiej jakości życia mieszkańców” w łączne wysokości  
  800.000,00 zł, 
                                       
2.2 Wydatki  

W roku 2020 na inwestycje (wydatki majątkowe) przeznaczono kwotę                          

2.349.234,18 zł. 

Poszczególne kwoty wydatków obrazuje tabela. 

                                                                                                                     (w złotych) 

 
Wyszczególnienie 

 

 
Plan na 2020 r. 

 

Wykonanie 
za 2020 r. 

% 
wyk. 

Wykonanie 
za 2019 r. 

2019=100 

Wydatki ogółem 28.564.203,67 22.062.602,60 . 77,24 31.183.480,44 70,75 

Wydatki bieżące 22.089.565,96 19.713.368,42 89,24 19.015.387,81 103,67 

Wydatki majątkowe 6.474.637,71 2.349.234,18 36,28 12.168.092,63 19,3 

 
 
Wydatki ogółem budżetu Gminy w 2020 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 2020 r. 
                                                                                                                                              (w złotych) 

 
Wyszczególnienie 

 

 
Plan na 2020 r. 

 

Wykonanie 
2020 r. 

% 
wyk. 

Wykonanie 
za 2019 r. 

2019=100 

Transport, Gospodarka 
Komunalna i Ochrona 
Środowiska 

4.143.156,05 2.707.678,30 65,35 5.920.732,84 45,73 

Wytwarzanie i zaopatrywanie 
w energię elektryczną, gaz  
i wodę 

775.502,00 691.009,97 89,10 733.455,33 94,21 

Administracja publiczna, 
bezpieczeństwo publiczne  
i ochr. przeciwpożarowa 

3.657.541,06 3.132720,47 85,65 2.991.970,47 113,28 

Oświata i wychowanie  
i edukacyjna opieka 
wychowawcza 

9.082.049,46 5.817.831,62 64,05 5.370.636,14 87,05 

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

8.181.815,60 7.908.957.36 96,67 6.683.165,06 117,66 

Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 

811.783,50 705.832,66 86,94 8.176.334,25 8,63 

Kultura fizyczna 47.341,09 41.310,76 87,26 6.300,00 655,71 

Rolnictwo i łowiectwo 1.292.824,45 735.280,50 56,87 941.400,78 78,10 

 

Najważniejsze wydatki w poszczególnych działach budżetu gminy są następujące: 

Rolnictwo i łowiectwo 

Środki wydatkowano między innymi na: 
- odszkodowanie za usterkę przyłącza sanitarnego w ramach zadania pn. „Budowa  
  kanalizacji sanitarnej i wodociągu w Szydłowie” - 5.000,00 zł, 
 

- rozbudowę sieci wodociągowej na ul. Kotuszowskiej w Szydłowie - 42.525,65 zł,  

- wydatki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego  
  wykorzystywanego przez producentów rolnych - 566.271,84 zł, 
 
- doposażenie placu zabaw w Wolicy (w ramach funduszu sołeckiego) - 9.225,00 zł,  

- zakup impregnatu do odnowienia altany w Kotuszowie (w ramach funduszu  
  sołeckiego) - 1.895,85 zł, 
 
- zakup materiałów do świetlicy w Potoku (w ramach funduszu sołeckiego) -  
  3.445,58 zł,  
 

- zakup drzewek w m. Mokre (w ramach funduszu sołeckiego) - 1.100,00 zł, 

- zakup wyposażenia do świetlicy w Wolicy (w ramach funduszu sołeckiego) -  
  2.425,93 zł, 
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- zakup materiałów do świetlicy w Korytnicy (w ramach funduszu sołeckiego) - 
  2.386,98 zł, 
 
- dostawa i montaż urządzeń na plac zabaw w Korytnicy (w ramach funduszu  
  sołeckiego) - 14.999,85 zł, 
 
- ogrodzenie placu zabaw w Mokrem (w ramach funduszu sołeckiego) - 12.250,80 zł, 

- ogrodzenie placu zabaw w Grabkach Dużych (w ramach funduszu sołeckiego) -   
  16.826,40 zł, 
 
- budowa altany ogrodowo-grillowej w Rudkach (w ramach funduszu sołeckiego) –  
  19.630,00 zł, 
 
- budowa placu zabaw w Jabłonicy (w ramach funduszu sołeckiego) - 15.161,21 zł.  

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 

- dostarczanie wody - 691.009,97 zł, w tym: 

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy o  
  dzieło, składki ZUS i FP  - 303.321,16 zł, 
 
- zakup materiałów, sprzętu i części do usuwania awarii wodociągowych, zakup paliwa    
  do samochodów  -  133.502,28 zł, 
 
- zakup energii elektrycznej i gazu - 137.481,80 zł, 

- wykonanie analiz i badania wody -  6.541,28 zł, 

- ubezpieczenie wyposażenia, opłata za usługi wodne - 74.356,98 zł, 

- koszty administracyjno-biurowe - 35.806,47 zł, 

 
Transport i łączność 

Drogi publiczne powiatowe 

- dotacja dla Starostwa Powiatowego w Staszowie na budowę mostu przez rzekę  
  Radna w ciągu drogi powiatowej nr 0032T Jarząbki-Solec - 296.155,00 zł, 
 
Drogi publiczne gminne 
 
- koszty bieżące utrzymania dróg na terenie gminy - 76.538,09 zł, 
 
- remont odcinka drogi gminnej nr 390037T Szydłów - Gacki - 299.944,26 zł. 
 
Drogi wewnętrzne 
 
- remonty bieżące dróg wewnętrznych na terenie gminy (w ramach funduszu  
  sołeckiego) - 96.082,49 zł, 
 
- wytyczenie drogi gminnej wewnętrznej w Grabkach Dużych (w ramach funduszu  
  sołeckiego) - 4.500,00 zł, 
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- wytyczenie dróg wewnętrznych w Solcu (w ramach funduszu sołeckiego) -  
  6.500,00 zł, 
 
- przebudowa drogi wewnętrznej w Solcu - 81.489,96 zł.  
 
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - łączne wydatki - 8.000,00 zł, z tego 
wydatkowano na wykonanie projektów: 
 
- przebudowy drogi nr 390027T Korytnica-most - 2.500,00 zł, 

- przebudowy drogi wewnętrznej nr ew. działki 131 w m. Mokre - 2.000,00 zł, 

- przebudowy drogi nr 390060T Szydłów nad Górkami - 1.500,00 zł, 

- przebudowy drogi wewnętrznej nr ew. działki 644 w m. Kotuszów - 2.000,00 zł. 

 
Pozostała działalność - wydatkowano 33.708,20 zł na: 
 
- zakup części zamiennych do samochodu służbowego i koszty naprawy -   
  5.631,96 zł, 
 
- zakup materiałów do odnowienia przystanku w Potoku Rządowym (w ramach  
  funduszu sołeckiego) - 2.699,41 zł, 
 
- usługi wulkanizacyjne, ubezpieczenie samochodów służbowych, opłata ewidencyjna     
  - 8.626,80 zł, 
 
- budowa wraz z dokumentacją techniczną wiaty garażowej na ul. Kieleckiej                                  
  w Szydłowie  - 16.750,03 zł. 
 
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 
 
- dofinansowanie zakupu lekkiego specjalnego samochodu kwatermistrzowskiego dla   
  Komendy Powiatowej PSP w Staszowie - 5.000,00 zł, 
 
Ochotnicze Straże Pożarne  

- dotacja na zakup materiałów do remontu dachu  budynku OSP Kotuszów -      
  20.000,00 zł, 
 
- dotacja na zakup materiałów do remontu strażnicy w OSP Wola Żyzna oraz zakup    

  radiotelefonu - 6.550,00 zł, 

 

- ekwiwalent dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach, diety       

  i ryczałty kierowców OSP  - 44.036,88 zł, 

 

- zakup paliwa, części do samochodów strażackich i akumulatorów, materiałów do   

  remontu strażnic - 33.261,43 zł, 

 

- energia, woda, ogrzewanie gazowe - 17.022,09 zł, 
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- remont i przeglądy techniczne samochodów, badania okresowe strażaków -    

  14.571,62 zł, 

 

- ubezpieczenie strażnic, samochodów i strażaków - 19.131,70 zł, 

- zakup materiałów do remontu budynku strażnicy OSP Osówka (w ramach funduszu  

  sołeckiego) - 16.720,25 zł, 

- malowanie samochodu pożarniczego w Solcu (w ramach funduszu sołeckiego) -  

  3.500,00 zł, 

 

- wykonanie projektu budowlanego garażu blaszanego na działce nr ew. 114/2   

  w Korytnicy - 1.230,00 zł, 

- dotacja do zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Szydłów - 380.000,00 zł, 

- dotacja do zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Jabłonica - 119.600,00 zł.  

- lokalny system ostrzeżeń powodziowych - 1.250,00 zł, 

- zakup materiałów i usług związanych ze zwalczaniem pandemii COVID-19 - 
  23.144,66 zł. 
 
Oświata i wychowanie 

Szkoły podstawowe – wydatkowano 3.744.494,73 zł, między innymi na: 
 
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi - 2.730.224,38 zł, 
 

 - zakup oleju opałowego, środków czystości, art. biurowych, gospodarczych - 
   99.477,44 zł, 
 
- zakup pomocy dydaktycznych, książek - 89.408,28 zł. 
- zużycie gazu do ogrzewania budynku, zużycie energii elektrycznej, wody –  
   90.415,08 zł, 
 
- zakup laptopów LENOVO w ramach realizacji projektu Zdalna Szkoła - 99.997,88 zł, 
- przebudowa dachu budynku sali gimnastycznej z częścią dydaktyczną w Szydłowie 
  - 581.463,67 zł, 
 
- termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Szkolnej 12 w Szydłowie   

- 53.508,00 zł.  
 
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 286.999,47 zł, z tego między 
innym: 
 
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 142.260,58 zł, 
 
- składki na ubezpieczenia społeczne - 23.762,57 zł, 
 
- składki na Fundusz Pracy - 3.222,96 zł, 
 
- zakup środków czystości, art. biurowych, gospodarczych  - 39.210,25 zł, 
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- zakup usług pozostałych (wyżywienie) - 23.292,00 zł, 
 
- pokrycie kosztów dzieci z gminy Szydłów uczęszczających do oddziałów  
  przedszkolnych w innych gminach - 55.251,11 zł. 
 
Przedszkola - wydatkowano 873.708,33 zł, między innymi na: 
 
- dotacja na prowadzenie Publicznego Przedszkola w Solcu - 222.420,91 zł,  
 
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 424.674,47 zł, 
 
- zakup artykułów żywnościowych - 33.475,68 zł, 
 
- umowy zlecenia i koszty administracyjne - 66.426,01 zł, 
 
- zakup pomocy dydaktycznych - 5.450,39 zł, 
 
- ogrzewanie gazowe, zużycie energii elektrycznej, wody - 9.835,37 zł, 
 
- pokrycie kosztów dzieci z gminy Szydłów uczęszczających do przedszkoli 
  w innych gminach  - 111.425,50 zł.  
 

Inne formy wychowania przedszkolnego - na prowadzenie punktów przedszkolnych  
w Solcu i Potoku - 372.538,03 zł, (środki z UW - 74.110,25 zł, dotacja z UMiG -    
298.427,78 zł). 
 

Dowożenie uczniów do szkół - 329.530,69 zł, z czego miedzy innymi przypada na: 
 

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 188.063,34 zł, 
 

- zakup oleju napędowego, płynów, części zamiennych do busów - 53.369,68 zł, 
 
- naprawy i remonty busów szkolnych - 2.558,14 zł, 
 

- przeglądy techniczne autobusów, zakup biletów szkolnych - 67.360,94 zł, 
 
- podatek od środków transportowych - 4.550,00 zł, 
 
- koszty administracyjne - 13.628,59 zł, 
 
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod 
pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - 35.019,31 zł. 
 
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów 
edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - 32.821,71 zł. 
 
Pozostałe wydatki oświatowe (szkolenia nauczycieli, fund. socjalny i inne) -                    
72.524,35 zł 
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Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
 
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 437.557,38 zł, z tego między innymi na: 
 
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 204.991,20 zł, 
 
- zakup paliwa do koparki i ciągników, zakup części do napraw sprzętu komunalnego,  
  zakup środków dezynfekcyjnych oraz materiałów do bieżących remontów na    
  oczyszczalniach ścieków i inne wydatki - 80.400,50 zł, 
 
- zakup energii elektrycznej - 85.413,39 zł, 
 
- koszty remontu sprzętu - 8.632,24 zł, 
 
- odbiór i zagospodarowanie osadu komunalnego z oczyszczalni ścieków, 
  usługi wulkanizacyjne, przeglądy sprzętu, monitoring oczyszczalni - 23.336,88 zł, 
 
- badania i analizy ścieków - 7.128,22 zł, 
 
- ubezpieczenie pojazdów, opłata za odprowadzanie ścieków - 22.944,95 zł, 

- zakup trójnoga z wyciągarką - 4.710,00 zł.  

Gospodarka odpadami komunalnymi - 624.427,56 zł, z tego między innymi na: 

- wynagrodzenie pracowników – 65.685,77 zł, 

- prowizja za inkaso opłaty za odpady komunalne - 28.361,00 zł, 

- zakup materiałów biurowych, worków na śmieci i inne - 4.907,30 zł, 

- koszty transportu, odbioru i  zagospodarowania odpadów komunalnych -                    

  525.473,52 zł, 

Oczyszczanie miast i wsi i utrzymanie zieleni - 12.670,21 zł - wydatkowano na 

wynajem i serwis kabin TOI-TOI rozmieszczonych w Szydłowie, pielęgnację drzew                            

i krzewów, 

Schroniska dla zwierząt - poniesiono wydatki w kwocie 27.644,75 zł,                                                    

z przeznaczeniem na wyłapanie i opiekę nad bezdomnymi zwierzętami. 

 

Oświetlenie ulic, placów i dróg - 140.389,32 zł, z tego między innymi na: 

- oświetlenie uliczne gminy - 64.641,87 zł, 

- zakup materiałów do montażu lamp - 318,92 zł, 

- konserwacja oświetlenia, wymiana lamp - 15.000,00 zł, 

- wykonanie audytu efektywności energetycznej do zadania Modernizacja 595 lamp  

  oświetlenia ulicznego (trwałość projektu) - 1.845,00 zł, 
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- opłata za dzierżawę oświetlenia ulicznego i udostępnienie infrastruktury -                       
   25.337,03 zł,  
 
- budowa linii napowietrznej oświetlenia drogowego w m. Szydłów, ul. Krakowska -  
  17.521,50 zł, 
 
- wykonanie oświetlenia drogowego w Woli Żyznej - 4.300,00 zł, 

- wykonanie oświetlenia ulicznego Potok Rządowy (w ramach funduszu sołeckiego) -  
  8.350,00 zł, 
 
- opracowanie projektu budowlanego oświetlenia drogowego na drodze w Gackach -  
  3.075,00 zł, 
 

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - 34.884,00 zł, środki 
wydatkowano na unieszkodliwienie materiałów budowlanych zawierających azbest, 
demontaż i transport  
 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Miejsko-Gminne Centrum 
  Kultury w Szydłowie - 350.000,00 zł, 
 
- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Miejsko-Gminna Biblioteka  
  Publiczna w Szydłowie - 96.901,75 zł, 
 
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 224.013,50 zł, z tego na: 
 
- zakup figur postaci historycznych oraz drewniana zabudowa bramy wejściowej na  
  plac zamkowy w ramach zadania pn. Kompleksowe zachowanie i zabezpieczenie 
  obiektów zabytkowych i dziedzictwa kulturowego w Szydłowie - 197.783,50 zł, 
 
- nadzór inwestorski oraz remont Bramy Krakowskiej w Szydłowie - 26.230,00 zł, 
 
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 
  organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - 34.917,41 zł.  
 
2.3 Fundusz sołecki 

Rok 2020 był kolejnym rokiem, w którym w gminie Szydłów realizowano wydatki                             

w ramach Funduszu Sołeckiego, który ustanowiono ustawą z dnia 21 lutego 2014 r.                        

o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301).  

Fundusz sołecki to pula środków gminy zarezerwowana dla sołectw w jej budżecie. 

Konkretne sołectwa mają prawo do wskazania, na co należy wydatkować kwoty 

przypadające im z tej puli. Są to więc środki w budżecie gminy, tyle że wydzielone  z 

przeznaczeniem wyłącznie dla sołectw, które się w niej znajdują. To powoduje, że 

fundusz sołecki musi podlegać takim samym rygorom, określonym w ustawie                    

o finansach publicznych, jakim podlegają zwyczajne środki w budżecie gminy.  
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Bo to też są środki publiczne. Trzeba więc przy ich wydatkowaniu kierować się zasadą 

oszczędności, gospodarności i celowości. Ich uruchomienie i wydatkowanie musi się 

przy tym odbywać według wymogów formalnych zawartych w ustawie z dnia 21 lutego 

2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. poz. 301 z późn. zm.), tak, aby sołectwo i gmina 

mogły uzyskać korzyści, które daje funkcjonowanie u nich funduszu. Przedsięwzięcia 

wskazane przez mieszkańców konkretnego sołectwa do sfinansowania z funduszu nie 

mogą być jednak dowolne. Muszą odpowiadać warunkom i wymogom formalnym, 

które zostały określone w ustawie o funduszu sołeckim i w art. 7 ustawy o samorządzie 

gminnym. Ustawa o funduszu sołeckim daje możliwość realizacji wspólnych 

przedsięwzięć przez kilka sołectw. 

 Zgodnie z zasadami określonymi w przedmiotowej ustawie, na 2020 r. 

określono w gminie Szydłów środki na wydatki w ramach funduszu sołeckiego                                      

w kwocie 308.452,12 zł, a zrealizowano wydatki na kwotę  307.116,43 zł. Poniżej 

przedstawiono realizację wydatków w 2020 r. w poszczególnych sołectwach:  

 

 

Fundusz sołecki 2020    
 

                                                                                      (w złotych) 

Lp. Sołectwo Kwota przyznana 
Kwota 

zrealizowana 
Różnica 

1. Szydłów 40.215,40 40.215,40 - 

2. Potok 23.445,58 23 045, 58 
nie wykorzystano 

400,00 zł 

3. Potok Rządowy 11.059,24 11.049,41 
nie wykorzystano 

9,83 zł 

4. Wymysłów 8.807,17 8.807,17 - 

5. Gacki 26.341,09 26.310,76 
nie wykorzystano 

30,33 zł 

6, Korytnica 17.413,27 17.386,83 
nie wykorzystano 

65,44 zł 

7. Kotuszów 17.895,85 17.895,85 - 

8. Mokre 13.351,51 13.350,80 
nie wykorzystano 

0,71 zł 
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9. Solec 22.279,33 22.279,33 - 

10. Grabki Duże 21.475,02 21.326,40 
nie wykorzystano 

148,62 zł 

11. Brzeziny 23.606,44 23.505,92 
nie wykorzystano 

100,52 zł 

12 Jabłonica 15.161,21 15.161, 21 - 

13. Wolica 12.104,84 11.650,93 
nie wykorzystano 

453,91 zł 

14. Osówka 16.850,25 16.720,25 
nie wykorzystano 

130,00 zł 

15. Rudki 19.665,33 19.630,00 
nie wykorzystano 

35,33 zł 

16. Wola  Żyzna 18.780,59 18.780,59 - 

Razem 308.452,12 307.116,43 X 
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Zestawienie przedsięwzięć  realizowanych  w ramach Funduszu Soleckiego 

w roku 2020 
(w złotych) 

Lp. Sołectwo Nazwa przedsięwzięcia 

Kwota 

zabezpieczona na 

przedsięwzięcie 

 w budżecie Gminy 

Szydłów  

1. Szydłów 

Bieżący cząstkowy remont dróg gm. 

wewnętrznych nr ewid. 2474, 2473, 

2476/2,2475,2478/2, 2495, 2498,2499, 

2077/4,2480, 2485, 2484, 2486, 2489, 2493, 

2502, 2503/2, 2504, 2508/2 2509, 2510, 2511, 

2513, 2514,2516/2,2517,2528,601. 

40.215,40 

2. 
Potok 

Rządowy 

Budowa  oświetlenia ulicznego w sołectwie 

Potok Rządowy   
8.350,00 

Zakup materiałów do odnowienia przystanków  2.709, 24 

3. Wymysłów 
Bieżący remont drogi gminnej wewnętrznej nr 

ewid. dz. 6  
8.807,17 

4. Korytnica 

Budowa placu zabaw w Korytnicy na działce nr 

ewid.dz. 114/2 - etap II  
14.999,85 

Zakup materiałów do świetlicy wiejskiej  2.413,42 

5. Kotuszów 

Bieżący remont dróg  gminnych wewnętrznej nr 

ewid. 642, 48 
16.000,00 

Zakup impregnatu niezbędnego do odnowienia 

altany w sołectwie  Kotuszów    
1.895,85 

6. Gacki 
Odnowienie boiska sportowego w Gackach nr 

ewid. dz. 117  
26.341, 09 

7. Solec 

Remont drogi gminnej wewnętrznej położonej 

na działkach nr ewid. dz. 387, 388 12.279,33 

Wytycznej dróg gminnych wewnętrznych nr 

ewid. 326 6.500,00 

Malowanie samochodu OSP Solec  3.500,00 

8. Mokre 

Ogrodzenie placu zabaw nr ewid. dz. 22/1 - 

etap I 
12.250,80 

Zakup drzewek ozdobnych  1.100,71 

9. Osówka 
Zakup materiałów budowlanych niezbędnych do 

wykonania remontu budynku OSP Osówka  
16.850,25 

10. Potok 

Rozbudowa budynku centrum aktywności 

lokalnej w Potoku  
20.000,00 

Zakup materiałów do świetlicy wiejskiej  

w Potoku  
3.445, 58 

11. Grabki Duże 
Ogrodzenie placu zabaw nr ewid. dz. 1/54 - 

etap II  
16.975,02 
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Wytyczenie drogi gminnej wewnętrznej nr 

ewid. dz. 387  
4.500.00 

12. Wola Żyzna 
Bieżący remont drogi gminnej wewnętrznej nr 

ewid. dz. 480  
18.780,59 

13. Wolica 

Doposażenie placu zabawa w Wolicy  9.225,00 

Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 

w Potoku 
2.879,84 

14. Brzeziny 

Remont budynku  KGW w Brzezinach  20.000,00 

Zakup środków czystości  do świetlicy 

wiejskiej  
606,44 

Zakup materiałów niezbędnych do wykonania 

remontu w budynku KGW w Brzezinach  
3.000,00 

15. Rudki 
Budowa altany ogrodowo-grillowej na działce 

nr ewid. dz. 95 
19.665,33 

16. Jabłonica 
Budowa placu zabaw w Jabłonicy nr ewid. dz. 

100/1 - etap I 15.161,21 

Razem 308.452,12 

 

2.4 Zadłużenie 

Na dzień 31 grudnia 2020 roku Gmina posiadała zadłużenie w kwocie 3.600.000,00 zł.  

W trakcie 2020 r. zadłużenie zmniejszyło się o kwotę 1.600.531,00 zł. 

Gmina nie posiada zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji oraz innych zobowiązań 

wymagalnych.   

W roku 2020 w Gminie Szydłów kontynuowana była bezpieczna polityka finansowa                       

w zakresie zadłużenia, co każdorazowo jest potwierdzane przez organ nadzoru jakim 

jest Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach. Organ ten pozytywnie zaopiniował 

możliwość zaciągnięcia kredytu przez Gminę.  

RIO w Kielcach pozytywnie opiniowała wykonanie budżetów Gminy w latach 

poprzednich jak i za 2020 r. oraz uchwalony budżet na rok 2020 i WPF na lata 2021 - 

2031, co jest potwierdzeniem bezpieczeństwa finansowego Gminy. Całkowite 

zadłużenie Gminy zostanie spłacone do końca 2028 r.  

 
3. Stan realizacji zadań i inwestycji 

Wykaz realizowanych zadań i Inwestycji prowadzonych przez Gminę w roku 2020 

przedstawia poniższa tabela.                 
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(w złotych) 

L.p. Rodzaj przedsięwzięcia 
Szacunkowa 

wartość 
Środki własne 

Wysokość 
dotacji 

Okres 
realizacji 

1. 
  Remont drogi gminnej nr 390037T Szydłów -    
  Gacki od km 0+805 do km 1+800 

262 997,52 zł 52 599,52 zł 210 398,00 zł 2019-2020 

2. 

  Przebudowa drogi gminnej polegająca na    
  budowie elektroenergetycznej linii   
  napowietrznej nn oświetlenia drogowego  
  w miejscowości Szydłów 

17 521,50 zł 17 521,50 zł -  2020 

3. 
  Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ewid.   
  388 w Solcu, odcinek dł. 320 m 

81 489,96 zł 42 189,96 zł 39 300,00 zł 2020 

4. 
  Remont drogi gminnej nr 390037T Szydłów -   
  Gacki od km 0+655 do 0+805 

39 433,25 zł 39 433,25 zł -  2020 

5. 
  Remont odcinka drogi nr ewid 565/2  
  w Szydłowie 

15 425,00 zł 15 425,00 zł - 2020 

6. 
  Remont nawierzchni dróg gminnych na  
  terenie gminy Szydłów 

22 140,00 zł 22 140,00 zł -  2020 

7.   Dostawa kruszywa wraz z częściowym   
  rozplantowaniem 

116 082,49 zł 116 082,49 zł -  2020 

8.   Wykonanie nakładki asfaltu w Szydłowie 15 425,00 zł 15 425,00 zł - 2020 

9. 
  Budowa odcinka sieci wodociągowej  
  w Szydłowie 

42 927,00 zł 42 927,00 zł - 2020 

10. 
  Budowa odcinka sieci wodociągowej:   
  Szydłów -   Brzeziny 

546 353,00 zł 46 353,00 zł 500 000,00 zł 2020-2021 

11.   Usuwanie wyrobów zawierających azbest  
  z terenu gminy Szydłów w 2020 roku 

34 884,00 zł -  34 884,00 zł 2020 

12.   Budowa placu zabaw w Korytnicy na działce   
  nr ewid. 114/2 - II etap 

14 999,85 zł 14 999,85 zł -  2020 

13.   Doposażenie placu zabaw w Wolicy na    
  działce nr ewid. 140/1 

9 225,00 zł 9 225,00 zł -  2020 

14.   Dostawa wyposażenia placu zabaw  
  w Jabłonicy 

6 521,00 zł 6 521,00 zł -  2020 

15.   Rozbudowa i przebudowa budynku Centrum    
  Aktywności Lokalnej w Potoku -1 etap 

172 675,00 zł 172 675,00 zł -  2020 

16. 
  Przebudowa dachu budynku sali   
  gimnastycznej z częścią dydaktyczną 

1 224 979,67 zł 605 263,67 zł 619 716,00 zł 2020-2021 

17. 
  Budowa altany ogrodowo-grillowej na   
  działce nr ewid. 95 w Rudkach 

19 630,00 zł - -  2020 

18.   Remont Bramy Krakowskiej w Szydłowie 26 230,00 zł 9 230,00 zł 17 000,00 zł 2020 

19. 
  Wykonanie remontu pomieszczenia w   
  budynku  Urzędu Miasta i Gminy Szydłów 

7 000,00 zł 7 000,00 zł -  2020 

20. 
  Wykonanie remontu pomieszczenia USC  
  w budynku Urzędu Miasta i Gminy Szydłów 

3 000,00 zł 3 000,00 zł -  2020 
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21. 
  Budowa odcinka oświetlenia drogowego  
  w Woli Żyznej 

4 300,00 zł 4 300,00 zł -  2020 

22. 
  Budowa oświetlenia ulicznego - Potok    
  Rządowy 

8 350,00 zł 8 350,00 zł - 2020 

23.   Ogrodzenie placu zabaw Mokre 12 250,80 zł 12 250,80 zł - 2020 

24. 
  Ogrodzenie placu zabaw nr ewid. działki   
  1/54 w Grabkach Dużych 

16 826,40 zł 16 826,40 zł -  2020 

25. 
  Ogrodzenie placu nr ewid. działki 100/1  
  w Jabłonicy 

15 399,60 zł 15 399,60 zł - 2020 

26.   Odnowienie boiska sportowego w Gackach 23 500,00 zł 23 500,00 zł - 2020 

                                                                                                                                                                                                                         

4. Infrastruktura techniczna 

4.1 Drogi i komunikacja 

W 2020 r. sytuacja w zakresie sieci drogowej w gminie Szydłów, w porównaniu do lat 

poprzednich, nie uległa zmianie. Nie budowano nowych dróg, a prowadzone na 

drogach roboty dotyczyły remontów lub odbudowy istniejącej sieci drogowej. 

Na terenie Gminy Szydłów  istnieje 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. 
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- 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 na trasie Staszów - Kielce - Staszów przez Szydłów 

zapewniają autobusy przewoźnika prywatnego jakim jest Firma „Muszkieter” oraz  PKS 

S.A. w Staszowie. Przewoźnik prywatny, zapewnia połączenie z Kielcami, Staszowem, 

Chmielnikiem i Buskiem-Zdrój  za pomocą tzw. „mini busów”. Sieć połączeń 

komunikacji publicznej nadal jest niezadawalająca - kilka sołectw gminy nie ma 

bezpośredniego połączenia z Szydłowem i Staszowem. Mimo usilnych starań,                                

wielokrotnych  wystąpień i rozmów prowadzonych z przewoźnikami, brak jest 

postępów w rozwiązaniu tego problemu. Przewoźnicy w zamian za uruchomienie 

połączeń żądają od gminy dopłat, czasem znacznych. Spełnienie takich wymagań                           

w chwili obecnej nie jest możliwe ze względu na brak w budżecie gminy wolnych 

środków finansowych. 

We wszystkich sołectwach, przy drogach którymi, odbywa się komunikacja publiczna, 

usytuowanych jest 69 przystanków autobusowych. 

Na terenie gminy funkcjonuje jedna, prywatna 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. 
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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. 

 
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 Miasta i Gminy, zatrudniający do tych zadań 6 pracowników. 

Gmina Szydłów zarządza czterema wodociągami zaopatrującymi gminę                              

w wodę, tj. wodociągi: Szydłów, Osówka, Korytnica, Potok. 

W roku 2020 wodociągi zasilające gminę w wodę wyprodukowały łącznie  

432.358 m3 wody, tj. średnio 1185 m3 wody na dobę, z czego na teren gminy trafiło 

786 m3 wody na dobę, pozostałe 399 m3 wody na dobę, to sprzedaż na teren gminy 

Tuczępy. 

Na terenie gminy Szydłów liczba ludności zaopatrywanej w wodę wodociągową 

wynosi szacunkowo 4649 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, Gacki i Gmina Tuczepy - 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. 
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- całkowita długość sieci wodociągowej: 89,05 km (gmina), 

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

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

  (Szydłów). 

W 2020 r. długość sieci wodociągowej nie uległa zwiększeniu w porównaniu do roku 

poprzedniego.  

Pobór wody ze studni głębinowych odbywa się systemem pompowym, 

a następnie tłoczona jest do sieci. Dla wszystkich ujęć wody zostały ustanowione strefy 

ochronne - strefa ochrony bezpośredniej. 

Wodociągi zaopatrujące gminę Szydłów w wodę dostarczają wodę nie 

wymagającą uzdatniania.  

W 2020 r. bieżąco dokonywana była przez uprawnione podmioty 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. 

Wystąpieniami z dnia 15 lutego 2020 r. znak: NHS.9020.9.12-15, Państwowy 

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Staszowie stwierdził, że woda z ujęć w Osówce, 

Rudkach, Korytnicy i Szydłowie, przeznaczona do spożycia przez ludzi na terenie gmin 

Szydłów i Tuczępy, w badanym zakresie spełnia wymagania określone                                           

w załącznikach 1 i 4 do 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). 

 
4.5 System gazowniczy 
 

Na terenie gminy Szydłów przebiegają sieci gazowe gazu ziemnego wraz                                     

z systemem rozprowadzającym. Długość sieci wynosi 18,2 km, stopień zgazyfikowania 

26%, a ilość przyłączy szacuje się na 305. Liczba użytkowników gazu to 236 odbiorców 

- 216 to gospodarstwa domowe, 20 to przemysł, budownictwo, handel i usługi. 

Istniejące stacje redukcyjno-pomiarowe posiadają znaczne rezerwy przepustowości                 

i mogą stanowić źródło dostawy gazu dla ewentualnej rozbudowy sieci gazowej jak                    

i budowy przyłączy gazowych.       
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           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. 

 Z danych uzyskanych od sprzedawcy gazu - PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. 

wynika, że odbiorcy gazu ziemnego zużyli w ciągu 2020 r. 4079,16 MWh - 1832 MWh 

gospodarstwa domowe, 2126 MWh przemysł, budownictwo, handel i usługi (dane 

dotyczące zużytego gazu podane w jednostkach energii wg wymagań GUS). 

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 110/15 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.      

W trakcie roku 2020 nie budowano nowych linii energetycznych przesyłowych. Na 

dzień 31.12.2020 r. przez teren Gminy Szydłów przebiegały następujące linie 

energetyczne: 

- linia wysokiego napięcia (WN110 kV) - Rożki - Niziny - długość linii na terenie gminy  

  Szydłów to 2 km. W chwili obecnej na terenie gminy Szydłów linia ta została  

  zmodernizowana i przygotowywana do pracy jako linia dwutorowa (dwunapięciowa).  

  Zmodernizowana linia 110 kV Rożki - Niziny jest jedyną linią WN przebiegającą przez  

  tereny gminy Szydłów będąca własnością PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko  

  - Kamienna. Eksploatację ww. linii prowadzi Departament Specjalistyczny, Dział Linii  

  WN Kielce, 



39 
 

- linie średniego napięcia (SN15kV) - 89,2 km linii napowietrznych SN (15 kV) oraz 4,5  

  km linii kablowych SN (15 kV), 

- linie niskiego napięcia (NN0,4kV) - 90,3 km linii napowietrznych niskiego napięcia  

  (0,4 kV) oraz 8,9 km linii kablowych niskiego napięcia (0,4 kV). 

Ponadto na terenie gminy Szydłów zlokalizowanych jest 68 szt. stacji 

transformatorowych napowietrznych 15/0,4 kV oraz 4 szt. stacji transformatorowych 

wnętrzowych 15/0,4 kV, będących na majątku i eksploatacji PGE Dystrybucja S.A. 

Oddział Skarżysko-Kamienna. 

Z danych otrzymanych przez dystrybutora energii elektrycznej - PGE Rejon 

Energetyczny Busko wynika, że w 2020 roku w gminie Szydłów było 2512 odbiorców  

energii elektrycznej, co w porównaniu do 2019 r. oznacza, iż przybyło 72 odbiorców tej 

energii. 

Natomiast łączne zużycie energii elektrycznej na obszarze Gminy Szydłów w 2020 

roku wyniosło 6.781.693 kWh, co w porównaniu do zużycia energii elektrycznej w 2019 

roku oznacza wzrost zużycia 629.370 kWh.                                                                                                    

Oświetlenie ulic i miejscowości jest bardzo ważnym elementem infrastruktury gminnej 

i zajmuje znaczącą pozycję w budżecie. Gmina Szydłów posiada umowę ze spółką 

PGE Obrót S.A. Skarżysko-Kamienna na świadczenie usługi oświetleniowej                          

i dystrybucyjnej na czas 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, po przeprowadzonej modernizacji lamp oświetlenia ulicznego 

dominują energooszczędne opraw typu LED. Marginalny odsetek stanowią oprawy 

sodowe i rtęciowe. Opraw typu LED zainstalowane są w różnych mocach - 35 W, 37 

W, 51 W, 57 W, 76 W, 90 W, 99 W i 157 W.  

 
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 charakte- 

    rze 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 rzece Czarnej w Korytnicy). 

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 2020 r. Gmina Szydłów prowadziła  3 placówki oświatowe: 

• Szkołę Podstawową im. Jana Kaczorowskiego w Szydłowie, 

• Szkołę Podstawową w Solcu Starym, 

• Publiczne Przedszkole w Szydłowie. 

Ofertę edukacyjną gminy uzupełniają: 

1) Publiczne Przedszkole „Kraina Uśmiechu” w Solcu, 
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2) Punkt Przedszkolny „Kraina Uśmiechu” w Potoku, 

    prowadzone przez Stowarzyszenie „Kraina Uśmiechu”. 

 
5.1. Ilość oddziałów szkolnych i przedszkolnych 
 

1. Ilość oddziałów przedszkolnych (przedszkola) 
 
Publiczne Przedszkole w Szydłowie w 2020 r. dysponowało dwoma  oddziałami,                               

a Punkty Przedszkolne w Solcu i w Potoku czterema oddziałami. 

Utworzony oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Szydłowie, do którego 

uczęszcza 24 dzieci w wieku 3-5 lat, finansowany jest  ze środków własnych gminy. 

 
2. Ilość oddziałów szkolnych: 
 

 

 
Placówka 

 
2019/ 2020 2020/ 2021 

Szkoła Podstawowa w Szydłowie 12 12 

Szkoła Podstawowa w Solcu Starym 6 5 

 
 
5.2 Liczba dzieci uczęszczających do szkół i przedszkoli: 
 

1. Liczba dzieci przedszkolnych (przedszkola): 
 
 

 
Placówka 

 
2018/ 2019 2019/ 2020 

Publiczne Przedszkole w Szydłowie 50 50 

Publiczne Przedszkole „Kraina 
Uśmiechu” w Solcu 

- 49 

Punkt Przedszkolny „Kraina 
Uśmiechu” w Potoku 

58 17 

Oddział przedszkolny w Szkole 
Podstawowej w Szydłowie 

22 24 
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2. Liczba uczniów w szkołach: 
 

 
Placówka 

 
2019/ 2020 2020/ 2021 

Szkoła Podstawowa w Szydłowie 234 229 

Szkoła Podstawowa w Solcu Starym 51 54 

RAZEM 285 283 

 
 
5.3 Liczba etatów pedagogicznych (wg stanu na 30.09.2020 r.) 
 
 

 
Placówka 

 

2019  2020 

etaty etaty 

 

Szkoła Podstawowa w Szydłowie 25,25 24,40 

Szkoła Podstawowa w Solcu 
Starym 

9,14 9,59 

Publiczne Przedszkole  
w Szydłowie 

3,89 3,89 

RAZEM 38,28 37,88 

 
5.4 Awans zawodowy nauczycieli (w etatach, wg stanu na 30.09.2020 r.) 
 

 
Placówka 

 

Stażysta Kontraktowy Mianowany Dyplomowany 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Szkoła 
Podstawowa  
w Szydłowie 

1,36 0,50 6,56 6,56 6,89 6,54 10,44 10,77 

Szkoła 
Podstawowa  
w Solcu Starym 

0,89 - 1,56 2,45 2,00 2,00 4,69 5,14 

Publiczne 
Przedszkole  
w Szydłowie 

- - 0,82 0,82 2,07 2,97 1,00 1,00 

RAZEM 2,25 0,50 8,94 9,86 10,96 10,61 16,13 16,91 
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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 korzystają z programów rządowych z przeznaczeniem na: 

- wychowanie przedszkolne (dotacje) - cyklicznie, 

- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe  

  (dotacje) - cyklicznie. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szydłowie w 2020 r. wypłacał stypendia                           

i zasiłki szkolne dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szydłów. 

W kwietniu 2020 r. Gmina Szydłów otrzymała w ramach projektu grantowego 

pn. „Zdalna szkoła” dotację w kwocie 45.000,00 zł, za które zakupiono 15 laptopów 

marki „Lenovo”, z przeznaczeniem dla uczniów do nauki zdalnej.  

W ramach kontynuacji projektu grantowego pn. „Zdalna szkoła”, w lipcu 2020 r. 

Gmina Szydłów otrzymała kolejne środki w wysokości 55.000,00 zł, za które zakupiono 

21 laptopów marki „HP”, dwa komputery stacjonarne z monitorem 27” oraz tablet 

graficzny marki „Wacom”. Zakupiony sprzęt został wydany uczniom i nauczycielom 

szkół podstawowych w celu poprawy jakości nauki zdalnej. 

W grudniu 2020 r. Gmina Szydłów w ramach programu „500+ dla nauczycieli” 

otrzymała dofinansowanie w kwocie 11.500,00 zł do zakupu sprzętu lub 

oprogramowania do nauki zdalnej. 

W 2020 r. Gmina Szydłów, w ramach „Narodowego Programu Rozwoju 

Czytelnictwa” otrzymała dofinansowanie w wysokości 14.480,00 zł, z przeznaczeniem 

na zakup książek do bibliotek szkolnych w SP w Szydłowie i SP w Solcu Starym. 

 
6. Stan mienia komunalnego 

 
Łączna powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Szydłów na dzień 

31.12.2020 r. wynosiła 234,1230 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                         

143,0963 ha. Pozostałe grunty o powierzchni 79,1784 ha, są to inne grunty,                                

w przeważającej ilości użytki rolne stanowiące mienie publiczne. Szczegółowy podział 
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gruntów stanowiących mienie Gminy Szydłów przedstawia poniższe zestawienie:   

Ogólne zestawienie mienia Gminy Szydłów na dzień 31.12.2020 r. 

 

Grunty stanowiące mienie Gminy Szydłów ogółem:  232,3907 ha                             

Użytki rolne:        76,2053 ha 

 

w tym:  

 - grunty orne       37,5060 ha 

 - sady           2,1461 ha 

 - łąki trwałe             2,4287 ha 

 - pastwiska trwałe          12,0918 ha 

 - grunty rolne zabudowane                            9,4970 ha 

 - rowy            0,1651 ha 

 - grunty zadrzewione i zakrzewione     1,7100 ha 

 - lasy          10,6606 ha 

 

Grunty zabudowane i zurbanizowane:             146,1524 ha 

w tym:   

 - tereny mieszkaniowe          0,0300 ha 

 - inne tereny zabudowane        1,1889 ha 

 - tereny rekreacyjno-wypoczynkowe          1,4700 ha 

 

 - użytki kopalne                

 - tereny komunikacyjne:  

     drogi                              143,4035 ha 
w tym: drogi gminne        47,3714 ha 

           drogi wewnętrzne       96,0321 ha 

     tereny kolejowe           0,0600 ha 

Nieużytki:                 9,0452 ha 

 

Tereny różne:           0,9878 ha 

 

Na dzień 31.12.2020 r. Gmina Szydłów: 

1) nie posiadała gruntów w użytkowaniu wieczystym, tj. gruntów stanowiących  

    własność innych podmiotów a oddanych Gminie Szydłów w użytkowanie  

    wieczyste, 

2) posiadała 2,5787 ha gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste na rzecz osób  

    fizycznych o łącznej wartości 257.678,90 zł. 

3) posiada 5,6893 ha wydzierżawionych gruntów rolnych przez osoby fizyczne.  

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego.  

W okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wystąpiły zmiany    
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w stanie mienie komunalnego: 

zmniejszenia  

- w związku z przeprowadzeniem modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu  

  Gacki, położonego w gminie Szydłów uległy zmianie powierzchnie działek oraz  

  klasy użytków, 

- przekazano w formie darowizny nieruchomość zabudowaną budynkiem OSP  

  Korytnica o pow. 0,4700 ha.  

zwiększenia  

- nabyto z mocy prawa grunt zajęty pod drogę gminna nr 390042T - ul. Armii  

  Krajowej w Szydłowie o pow. 0,0032 ha, 

- w związku z przeprowadzeniem modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu  

  Gacki, położonego w gminie Szydłów uległy zmianie powierzchnie działek oraz  

  klasy użytków, 

- nabyto z mocy prawa grunt zajęty pod drogę gminna w Jabłonicy o pow. 0,0076 ha. 

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

Obsługę finansową gminy i jej mieszkańców zapewnia działający w Szydłowie 

Bank Spółdzielczy Szydłów, który posiada oddział w Rakowie i punkt kasowy                              

w Gnojnie. Bank obsługuje więc mieszkańców Gmin: Szydłów, Gnojno i Raków pod 

względem kredytów, pożyczek i lokat oszczędnościowych. Prowadzi również obsługę 

jednostek samorządu z gmin Szydłów, Gnojno i Raków. 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 oraz Urząd Miasta i Gminy. 

W katalogu wymienianych podmiotów i instytucji należy uwzględnić podmioty                    

o różnorodnej specyfice działalności gospodarczej, tj.:   

- mała gastronomia, 

- restauracja,  

- fryzjerstwo, 

- kwiaciarnia, 

- piekarnia „Pod Telegrafem”, 

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

  i „DELIKATESY”. 
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- mechanika pojazdowa, wulkanizacja i diagnostyka pojazdów,  

- bezdotykowa myjnia samochodowa, 

- zakład kamieniarski, 

- 2 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).  

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

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

jednym z wiodących w Polsce producentów nawozów dolistnych i ogrodniczych  

specjalistycznych oraz premiksów i koncentratów. Firma posiada doskonałe zaplecze 

technologiczne i logistyczne oraz wykwalifikowanych specjalistów, dbających                          

o wysoką jakość produktów.  

 
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, 

- lekarza specjalistę chirurgii ogólnej, patomorfologa, 

- poradnię stomatologiczną. 

Ponadto funkcjonuje pracownia USG, EKG i AUDIOMETRII. 

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. 
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Od dnia 27 lutego 2020 r. Centrum Pielęgnacyjno-Rehabilitacyjne „DOM” 

uruchomiło „Dzienny Dom Opieki Medycznej w Szydłowie”. Jest to pierwsza taka 

placówka w powiecie staszowskim i jedna z pierwszych w województwie 

świętokrzyskim. Osoby korzystające z usług tej placówki otrzymują opiekę lekarską, 

pielęgniarską, fizjoterapeutyczną, terapeuty zajęciowego, a także konsultację trzech 

specjalistów lekarzy. Każdy z pacjentów korzystających z fachowej opieki w Dziennym 

Domu Opieki Medycznej odniesie korzyści w postaci poprawy stanu zdrowia, co 

przełoży się na dłuższe funkcjonowanie takiej osoby we własnym środowisku, ze swoją 

rodziną. 

Pomoc i opiekę dla osób starszych i przewlekle chorych świadczy także Dom 

Pomocy Społecznej w Rudkach, prowadzony przez Caritas Diecezji Kieleckiej. Powstał 

on 2002 roku, początkowo dla 14 osób. Po rozbudowie obecnie dysponuje 40 

miejscami dla osób przewlekle psychicznie chorych (kobiet i mężczyzn), nad którymi 

opiekę sprawuje 30 pracowników. 

Na terenie gminy działa jedna apteka. 

Program pomocy społecznej realizował w 2020 r. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy Szydłów, ul. Rynek 2, zatrudniający 

(stan na dzień 31.12.2020 r.) 8 pracowników: 7 w pełnym wymiarze czasu pracy,                                  

i jeden pracownik na 3/4 etatu oraz 10 osób na umowę zlecenie.  

Podstawowym aktem prawnym, w oparciu o który Ośrodek realizuje swoje zdania jest 

ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz.1876                      

z późn.zm.), która określa zadania i formy świadczeń i zasady ich przyznawania. 

Do zadań Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w szczególności należy: 

- wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych  

  potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka,  

  poprzez realizację świadczeń pomocy społecznej, 

- podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin  

  oraz ich integracji ze środowiskiem poprzez realizację  pracy socjalnej i  

  poradnictwa,  

- udzielanie pomocy w formie świadczeń rodzinnych,  

- prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych. 

W 2020 roku zadania były realizowane w ramach środków finansowych 

przekazywanych przez gminę Szydłów i Wojewodę Świętokrzyskiego za 

pośrednictwem Urzędu Miasta i Gminy Szydłów, a także środków Programów 
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zewnętrznych, tj. z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, 

Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów i środków Przeciwdziałania Covid-19. 

Plan wydatków Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szydłowie  na rok 

2020 wynosił 8.005.610,60 zł, zrealizowano wydatki na kwotę 7.770.389,46 zł,                                  

tj. 97,06% planu. 

Plan finansowy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szydłowie i jego 

wykonanie, z podziałem na zadania własne gminy i zadania zlecone gminie w 2020 r. 

przedstawia się następująco:   

(w złotych) 

Zadania Plan Wydatki 

Stopień 

wykorzystania 

środków 

budżetowych w % 

Zadania własne gminy, 

w tym: 
1.244 062,60 1.060 245,07 85,22 

- finansowane z budżetu   

  gminy 
918.426,00 761.423,84 82,91 

- dofinansowane dotacją   

   z budżetu państwa 
325.636,60 298.821,23 91,77 

Zadania zlecone gminie 6.761.548,00 6.710.144,39 99,24 

                         Razem 8.005.610,60 7.770.389,46 97,06 

 

 
Podstawowym aktem prawnym, w oparciu o który Ośrodek realizuje swoje zdania 

jest ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j.t. Dz. U. z 2020 r., 

poz.1876 z późn.zm.), która określa zadania i formy świadczeń i zasady ich 

przyznawania. 

Zadania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szydłowie określa statut, 

ustawy oraz akty wykonawcze do ustaw. 

Do zadań Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w szczególności należy: 

- wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych  

  potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka,  

  poprzez realizację świadczeń pomocy społecznej, 

- podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin  

  oraz ich integracji ze środowiskiem poprzez realizację pracy socjalnej i poradnictwa,   
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- udzielanie pomocy w formie świadczeń rodzinnych,  

- prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych. 

Wydatki poniesione na realizację w 2020 r. niektórych świadczeń z opieki społecznej 

z wyszczególnieniem ilości osób objętych świadczeniami, wysokości udzielonej 

pomocy z wyszczególnieniem źródeł pochodzenia środków finansowych: 

1) program wieloletni rządowy „Posiłek w szkole i w domu” - 102 dzieci z 58 rodzin -    

    60.000,00 zł (środki własne -12.000,00 zł, dotacja ŚUW - 48.000,00 zł), 

2) zasiłki celowe - 96 rodzin - 20.330,48 zł (środki własne), 

3) usługi opiekuńcze - 7 osób - 44.539,79 zł (środki własne), 

4) usługa opieki wytchnieniowej w ramach Programu Opieka wytchnieniowa-edycja  

    2020 - 3 rodziny - 20.820,00 zł (środki własne - 4.164,00 zł, dotacja ŚUW  -  

    16.656,00 zł), 

5) zasiłki rodzinne, świadczenia opiekuńcze, fundusz alimentacyjny, zasiłki  

    pielęgnacyjne - 425 rodziny - 1. 981.916,94 zł (dotacja ŚUW), 

6) świadczenia wychowawcze 500+ - 738 dzieci z 471 rodzin - 4.538.165,55 zł    

    (dotacja ŚUW), 

7) stypendia - 65 uczniów - 70.195,00 zł ( środki własne - 7.020,00 zł, dotacja  ŚUW -  

    63.175,00 zł), 

8) dobry start - 492 dzieci - 152.519,90 zł (dotacja ŚUW), 

9) asystent rodziny (10 rodzin) - 51.281,36 zł (środki własne - 49.581,37 zł, dotacja  

    ŚUW - 1.699,99 zł), 

10) składki zdrowotne - 45 rodzin - 37.426,00 zł (dotacja ŚUW), 

11) zasiłki stałe - 18 osób - 72.094,99 zł (dotacja ŚUW), 

12) składki zdrowotne opłacone od osób pobierających zasiłki stałe - 15 osób -  

    6.098,75 zł (dotacja ŚUW). 

Rok 2020 był bardzo trudnym okresem w funkcjonowaniu M-GOPS w Szydłowie                            

z powodu pandemii koronawirusa (Covid-19) i ogłoszenia stanu epidemii na terenie 

Rzeczpospolitej Polskiej. Od marca 2020 r. praca w Miejsko-Gminnym Ośrodku 

Pomocy Społecznej była  ograniczona, pracownicy odbierali informacje z Powiatowej 

Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Staszowie w sprawie osób przebywających na 

kwarantannie domowej. W tym wyjątkowym czasie, pracownicy M-GOPS 

współpracowali z ośrodkami zdrowia celem realizacji wykupu dla podopiecznych 

niezbędnych lekarstw, organizowali pomoc w terenie z zachowaniem ostrożności                                   

i środków ochrony osobistej. Okres ubiegłego roku był również wyzwaniem dla 
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pracowników M-GOPS w sprawie realizacji Programu Operacyjnego „Pomoc 

Żywnościowa”. W kwietniu 2020 r. uczestniczyli w rozdysponowaniu pierwszej dostawy 

artykułów żywnościowych dla osób najbardziej potrzebujących, która odbyła się przy 

pomocy Wojsk Obrony Terytorialnej. Rozdysponowano wówczas ok. 12 ton (11.310 

kg)  żywności na teren Gminy Szydłów. Łącznie, z Banku Żywności Kielce 

przywieziono dla mieszkańców gminy artykuły żywnościowe w ilości 24.290 kg. 

Jesienią roku 2020, do seniorów z terenu gminy skierowana została również pomoc 

poprzez dostarczenie im zakupów, leków, środków higieny osobistej, załatwieniu 

niezbędnych spraw urzędowych. Pomoc w formie usług opiekuńczych w terenie 

przebiegała bez utrudnień, opiekunki środowiskowe świadczyły pomoc dla swoich 

podopiecznych.   

 
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 

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 15 pojazdów, w tym 5 średnich gaśniczych i 10 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. 

W minionym roku zakupiono średni samochód gaśniczy marki MAN typ TGM 12 290 

dla jednostki OSP w Szydłowie oraz lekki samochód operacyjny marki RENAULT 

MASTER dla OSP w Jabłonicy. 

Na dzień 31.12.2020 r. jednostki OSP gminy Szydłów dysponowały następującymi 

pojazdami: 

- OSP Grabki Duże  - Mercedes typ LP709, rok prod. 1983, 
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- OSP Solec   - Mercedes typ 608 D Daimler B, rok prod. 1986, 
- OSP Osówka  - Fiat Ducato, rok prod. 2014, 
- OSP Potok   - Mercedes Daimler Benz, rok  prod. 1980, 
- OSP Jabłonica  - Renault Master, rok prod. 2020,  
- OSP Rudki  - Ford Transit, rok prod. 1998,  
- OSP Gacki   - Renault Trafic, rok prod. 2002, 
- OSP Korytnica  - Fiat Ducato, rok prod. 2009, 
- OSP Korytnica  - Star 266, rok prod. 1980, 
- OSP Kotuszów  - Star 266 typ Jelcz, rok prod. 1989,  
- OSP Kotuszów  - Ford Transit, rok prod. 2011,  
- OSP Wola Żyzna  - Star 244 typ Jelcz, rok prod. 1990, 
- OSP Wola Żyzna  - Volkswagen Transporter T-5, rok prod. 2009, 
- OSP Szydłów  - Star 244 typ Jelcz, rok prod. 1987, 
- OSP Szydłów  - Man typ TGM 12 290, rok prod. 2020. 
Najbliższa jednostka Państwowej Straży Pożarnej znajduje się w Staszowie. 
 
 
7.3 Kultura, sport, rekreacja 
 
Za realizację i organizację kultury w całej gminie odpowiada Miejsko - Gminne Centrum 

Kultury. Główne zadania i cele M-GCK, 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 Miejsko - 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. 

W 2020 r. ze względu na pandemię odwołane zostały wszystkie planowane na ten rok 

przez M-GCK imprezy artystyczno-rozrywkowe i kulturalne. 

 Oprócz tych masowych imprez w ramach swej działalności M-GCK organizuje 

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

tańca dawnego i nowoczesnego, zespołu śpiewaczego, rytmiki, aerobiku, muzyki, 
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rysunku i tym podobnych. Prowadzi również w Szydłowie Punkt Informacji 

Turystycznej z certyfikatem Regionalnej Komisji Certyfikacyjnej, zgodnie z wymogami 

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”. 

Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Szydłowie wraz z czytelnią dysponuje 

zbiorem 20200 woluminów (stan na dzień 31.12.2020 r.), w tym książki  - 19982 

pozycji, 172 audiobooki i 46 pozycji to zbiory specjalne. Korzysta z niej rocznie ok. 400 

czytelników. W 2020 r. Biblioteka zanotowała 4700 odwiedzin, dokonując 7015 

wypożyczeń książek na zewnątrz.   

W roku 2020 ze środków budżetu gminy i środków ministerialnych zakupiono 

na powiększenie zbiorów bibliotecznych 545 pozycji jednostek inwentarzowych 

(książki, audiobooki i zbiory specjalne).                    

Istotne znaczenie w organizacji w 2020 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 
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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.  

Realizując zadanie samorządu w zakresie współpracy z organizacjami  

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Rada Miejska 

Uchwałą Nr XIII/ 82/ 2019  z dnia 25 października 2019  r. przyjęła program współpracy 

z tymi organizacjami na rok 2020. Przed jego uchwaleniem program był konsultowany  

z organizacjami pozarządowymi poprzez publikację projektu programu w Biuletynie 

Informacji Publicznej gminy Szydłów. 

W celu realizacji zadań określonych w programie w 2020 r., Zarządzeniem 

Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów ogłoszono jeden otwarty konkurs ofert na wsparcie 

realizacji zadań publicznych. Konkurs obejmował następujące rodzaje zadań: 

 

1. Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego  

    (kwota przeznaczona: 29.000 zł), 

2. Zadania z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej,   

    pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i obywatelskiej    

    (kwota przeznaczona: 2.000 zł), 

3. Zadania z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych (kwota  

    przeznaczona: 4.000 zł), 

4. Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu (kwota przeznaczona:  

    15.000 zł). 

Na konkurs złożono 9 ofert, a po jego rozstrzygnięciu zawarto w formie wsparcia 9 

umów na realizację zadania publicznego w  4 obszarach zadaniowych. 

Wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom w poszczególnych 

obszarach zadaniowych:  

1. Zadania z zakresu kultury, sztuki, dziedzictwa narodowego, produktów lokalnych,  

    rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych - 29.000 zł, 

2. Zadania z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej,   

    pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i obywatelskiej -   

    2.000 zł, 

3. Zadania z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych - 4.000 zł, 
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4. Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu - 15.000 zł. 

W ramach Programu zadania publiczne w oparciu o środki budżetowe realizowały 

następujące podmioty: 

 

Podmiot realizujący,  nazwa zadania Dotacja 

Środki 

finansowe 

własne 

Podmiot: Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych „Avito Vivit 

Honore”, ul. Wschodnia 8a/15, 28-200 Staszów.  

Tytuł zadania: „Rekonstrukcja strojów władców z okresu XIV-XV w. dla 

potrzeb inscenizacji plenerowych odbywających się na placu 

zamkowym w Szydłowie”. 

4.000,00 zł 2.110,01 zł 

Podmiot: Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne „NDM”,  

ul. S. Sempołowskiej 15/13, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki.  

Tytuł zadania: „Znam zabytki mojej gminy! - Warsztaty zabytkowej 

architektury sakralnej Gminy Szydłów dla dzieci”. 

800,00 zł 200,00 zł 

Podmiot: Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Władysława w Szydłowie, 

ul. Staszowska 15, 28-225 Szydłów.  

Tytuł zadania: „Ocalić od zapomnienia. Wielcy Szydłowianie - Michał 

Hieronim Juszyński”. 

12.845,00 zł 855,00 zł 

Podmiot: Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Szydłowskiej, ul. Kazimierza 

Wielkiego 5, 28-225 Szydłów.  

Tytuł zadania: „Ogólnopolski Plener Malarski Szydłów 2020” 

3.000,00 zł 14.885,38 zł 

Podmiot: Świętokrzyskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-

Kulturalnych, ul. Urocza 48, 28-225 Szydłów.  

Tytuł zadania: „Historyczne skarby Szydłowa”. 

5.672,41 zł 0,00 zł 

Podmiot: Koło Gospodyń Wiejskich w Gackach, Gacki 29, 28-225 

Szydłów.  

Tytuł zadania: „Mikołajki jak z bajki w Gackach - zimowe spotkania 

przedświąteczne”. 

2.600,00 zł 400,00 zł 

Podmiot: Szydłowskie Towarzystwo Strzeleckie, ul. Opatowska 34, 28-

225 Szydłów.  

Tytuł zadania: „Patriotyczne wychowanie mieszkańców Gminy 

Szydłów poprzez udział w działaniach organizacji strzeleckiej  

w 2020 r.” 

2.000,00 zł 497,17 zł 

Podmiot: Fundacja Aktywizacji i Rozwoju, ul. Ogrodowa 3B, 28-221 

Osiek.  

Tytuł zadania: „Działaj Lokalnie”. 

4.000,00 zł 10.990,00 zł 

Podmiot: Gminny Klub Sportowy w Szydłowie, ul. Targowa 3, 28-225 

Szydłów.  

Tytuł zadania: „GKS reaktywacja 2020”. 

15.000,00 zł 3.032,44 zł 
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Wszystkie umowy zostały wykonane i rozliczone zgodnie z zawartymi 

umowami. 

 
8. Działalność Rady Miejskiej w Szydłowie 
 
Rada Miejska VIII kadencji, w 2020 roku odbyła łącznie 11 posiedzeń, na których 

podjęto 61 uchwał. 

W Radzie Miejskiej funkcjonują następujące komisje stałe - w nawiasach liczba 

odbytych posiedzeń w 2020 r.: 

- Komisja Rewizyjna (12), 

- Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego (12),  

- Komisja Samorządowa (12), 

- Komisja Skarg, Wniosków i Petycji (15). 

 

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 jest zbiorem danych statystycznych oraz 

innych informacji pozyskanych z zasobów Urzędu Miasta i Gminy Szydłów, a także 

instytucji i firm prowadzących działalność na terenie gminy, przetworzonych na 

potrzeby tego dokumentu. Dzięki temu dokument zawiera informacje pozwalające 

ocenić i przeanalizować różne zagadnienia, związane z rozwojem społeczno-

gospodarczym Gminy Szydłów w minionym 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 zadłużenie 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 
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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 

 

str. 25 - przebudowa dachu budynku sali gimnastycznej wraz z częścią dydaktyczną  
             SP w Szydłowie, nowy most na rzece Radnia w Solcu, droga gminna Szydłów     
             - Gacki, wyremontowana droga w Solcu, sprzęt komputerowy dla szkół - fot.   
             Piotr Walczak 
 
str. 27 - ogrodzony plac zabaw w Mokrem, ogrodzenie placu wiejskiego w Jabłonicy,    
             altana przy remizie w OSP Rudkach, plac zabaw przy SP w Solcu, odnowione  
             boisko w Gackach, remont Bramy Krakowskiej w Szydłowie - fot. Piotr Walczak 
             
str. 30 - średni samochód pożarniczy dla OSP Szydłów, lekki samochód pożarniczy  
             dla OSP Jabłonica, wymiana pokrycia dachowego remizy OSP w Kotuszowie,  
             remont remizy OSP Wola Żyzna, rozbudowane Centrum Aktywności Lokalnej  
             w Potoku, ponton z silnikiem zaburtowym dla OSP Korytnica - fot. Piotr Walczak 
              

 
 


