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I. WSTĘP 

Szanowni Państwo, 

Przedstawiam Państwu Raport o Stanie Gminy Szydłów za rok 2021, opracowany 

zgodnie z wprowadzoną przed czterema laty nowelizacją ustawy o samorządzie 

gminnym. Przygotowanie raportu to obowiązek i wymóg prawny, który stwarza 

samorządom możliwość zaprezentowania zbiorczej informacji na temat wyznaczonych 

celów, realizowanych działań oraz osiągniętych wyników. 

Rok 2021 był dla nas wszystkich rokiem szczególnym. Dla naszego samorządu był to 

okres pracy w dobie wielkiej niepewności. To na początku ubiegłego roku wszyscy 

stanęliśmy w obliczu pandemii Covid-19. Pomimo reżimu sanitarnego i nałożonych 

obostrzeń pracowaliśmy realizując przyjęte plany i strategie, dopasowując się 

jednocześnie do nowych wyzwań narzuconych nam w dobie pandemii. 

Treści zamieszczone w tym dokumencie obrazują również to, jak dużą dynamiką 

cechuje się dziś życie samorządowe i jak wiele zróżnicowanych czynników je 

kształtuje. Zmieniamy na lepsze życie naszej lokalnej społeczności, przy współudziale 

funduszy zewnętrznych. Chociaż działamy lokalnie, myśleć musimy globalnie, nie 

pozostając obojętnym na wszelkie procesy społeczno-gospodarcze zachodzące w 

kraju. 

Niniejszy raport jest zbiorem informacji, dzięki któremu będziemy mogli podjąć decyzję 

o ścieżkach dalszego rozwoju naszej lokalnej społeczności. Skupienie wysiłków na 

najistotniejszych dla rozwoju Gminy Szydłów przedsięwzięciach stanowi obowiązek 

zarówno obecnych, jak i przyszłych jej włodarzy, a od organizacji i instytucji, 

przedsiębiorstw, a także mieszkańców wymaga aktywnego współdziałania w ich 

realizacji. 

Zachęcam wszystkich zainteresowanych, a w szczególności mieszkańców, do lektury 

dokumentu. 

                                                                                       Andrzej Tuz 

                                                                       Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów 
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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 2022 r. poz. 713, poz. 1378)                                     

i przedstawia sytuację panującą w podstawowych obszarach Gminy Szydłów                              

w  2021 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 2021. 

Raport o stanie gminy, zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie gminnym, obejmuje 

podsumowanie działalności Burmistrza w roku 2021, 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. 

 
II. CHARAKTERYSTYKA GMINY  

Gmina Szydłów jest jedną za 102 gmin Województwa Świętokrzyskiego i jedną 

z 2477 gmin w Polsce (stan na 1 stycznia 2021 r.). 

Utworzona została z dniem 1 stycznia 1973 roku uchwałą Wojewódzkiej Rady 

Narodowej w Kielcach.  

Gmina Szydłów jest jedną z ośmiu jednostek samorządowych wchodzących                           

w skład powiatu staszowskiego, 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.  
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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. 

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. 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. 

Ponieważ największy udział w powierzchni gminy mają grunty rolne stanowiące 

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

wiejska. Powierzchnia gminy to 10 808,06 ha (co stanowi 11,7% powierzchni powiatu 

staszowskiego i 0,92% powierzchni województwa świętokrzyskiego), 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 2021 r. wynosiła 4 576 

osób, w tym na pobyt stały - 4 508 osób, a na pobyt czasowy - 68 osób. Średnia 

gęstość zaludnienia to 42,3 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 przedstawiono wykaz sołectw, ich ogólną powierzchnię oraz liczbę 

mieszkańców i procentowy udział ludności poszczególnych sołectw w ogólnej licznie 

mieszkańców Gminy Szydłów. 

Tabela nr 1. Sołectwa i ich powierzchnia i liczba mieszkańców 

L.p. Sołectwo 
Powierzchnia 

(ha) 

Udział %  

w powierzchni 

całkowitej 

gminy 

Liczba  

mieszkańców  

na dzień  

31.12.2021 r. 

Udział % 

w ogólnej liczbie 

mieszkańców 

gminy 

1.   Brzeziny 1517,42 14,04 358 7,84 

2.   Gacki 680,47 6,30 457 10,01 

3.   Grabki Duże 513,51 4,75 311 6,81 

4.   Jabłonica 256,01 2,37 166 3,63 

5.   Korytnica 811,66 7,51 226 4,95 

6.   Kotuszów 809,03 7,49 227 4,97 

7.   Mokre 226,30 2,09 130 2,85 

8.   Osówka 569,16 5,27 353 7,73 

9.   Potok 955,12 8,84 215 4,71 

10.  Potok Rządowy 734,16 6,79 76 1,66 

11.   Rudki 913,38 8,45 269 5,89 

12.   Solec 595,67 5,51 350 7,66 

13.  Szydłów 1622,53 15,01 1051 23,01 
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L.p. Sołectwo 
Powierzchnia 

(ha) 

Udział %  

w powierzchni 

całkowitej 

gminy 

Liczba  

mieszkańców  

na dzień  

31.12.2021 r. 

Udział % 

w ogólnej liczbie 

mieszkańców 

gminy 

14.   Wola Żyzna 357,80 3,31 261 5,71 

15.   Wolica 201,37 1,86 97 2,12 

16.   Wymysłów 44,47 0,41 20 0,44 

           OGÓŁEM 10.808,06 100,00 4567 100,00 

 

Największa liczba ludności - 1051 osób - zamieszkuje sołectwo Szydłów, które pełni 

funkcję lokalnego ośrodka administracyjno-usługowego i w którym mieści się Urząd 

Miasta i Gminy. Mieszkańcy Szydłowa stanowią około 23.01% ogółu mieszkańców 

Gminy. Znacznie mniej mieszkańców liczą sołectwa: Gacki - 457 osób (około 10,01%), 

Brzeziny - 358  osób, czyli ok. 7,84% i Osówka - 353 osób, czyli 7,73% mieszkańców 

Gminy. 

Tabela nr 2. Podstawowe dane dotyczące liczby ludności wg grup wiekowych mieszkających na  
                     terenie gminy Szydłów wg stanu na dzień 31.12.2021 r. w porównaniu z wielkościami 
                     z lat 2019-2020  

L.p. Grupa ludności rok 2019 rok 2020 rok 2021 
Różnica 

2019-2021 

 

1. 

 

Liczba ludności ogółem, 

w tym: 
4 795 4 646 4567 228 

 - kobiety 2 389 2 293 2274 115 

 - mężczyźni  2 406 2 353 2293 113 

2. Dzieci i młodzież do 18 lat 835 849 764 71 

3. Liczba kobiet w wieku 19-60 lat 1 283 1 282 1204 79 

4. Liczba kobiet powyżej 60 lat    656 632 699 +43 

5. Liczba mężczyzn w wieku 19-65 lat 1 628 1 558 1509 119 

6. Liczba mężczyzn powyżej 65 lat 300 325 391 +91 

7. Liczba zameldowań  145 104 106 39 

8. Liczba wymeldowań 172 151 198 +26 

9. Liczba urodzeń  58 39 32 -26 

10. Liczba zgonów 66 83 81 15 

 

11. 
 

Liczba zawartych związków    

małżeńskich 
17 27 27 +10 

Źródło: Urząd Miasta i Gminy Szydłów 
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Stan ludności gminy Szydłów w latach 2018 -2021 

Tabela nr 3. Gmina Szydłów - urodzenia, zgony, saldo migracji w latach 2018-2021 

L.p. 

 

Wyszczególnienie 

 

 

rok 2018 

 

 

rok 2019 

 

 

rok 2020 

 

rok 2021 

 

Różnica 

2018 - 2021 

 

1. 
Liczba ludności 

ogółem 
4 795 4 674 4 646 4567 - 228 

2. Urodzenia 58 45 39 32 - 26 

3. Zgony 66 67 83 81         + 15 

4. Saldo migracji    - 27 - 62       - 47 - 92 × 
Źródło: Urząd Miasta i Gminy Szydłów 

W 2021 roku zmarło 81 mieszkańców gminy, a urodziło się 32 dzieci, z których 

23 to chłopcy, a 9 to dziewczynki.  

Zgonów zanotowano o 15 więcej w porównaniu z rokiem 2018, w którym zmarło 66 

mieszkańców.  

W porównaniu z rokiem 2018, w 2021 r. w gminie przyszło na świat o 26 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 2021 r. z terenu gminy Szydłów wymeldowały się 198 osób, 

natomiast zameldowało 106 osób - saldo migracji w tym roku wyniosło więc -92 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 2018-2021 przedstawia się następująco: 

2018;  - 0,88 

2019;  - 0,67 

2020;  - 0,46 

2021;  - 0,40 

Na przestrzeni ostatnich lat obserwujemy w gminie Szydłów utrzymujący się ujemny 

przyrost naturalny. W ostatnich trzech latach współczynnik przyrostu naturalnego 
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kształtował się następująco: 

− rok 2018:  -1,67‰ 

− rok 2019;  -4,71‰ 

− rok 2020;  -9,47‰ 

− rok 2021; -10,73‰ 

Współczynnik feminizacji na koniec 2021 roku w gminie Szydłów wynosił 0,99 

czyli na 100 mężczyzn przypadało 99 kobiet. 

Struktura wieku ludności wiejskiej Gminy Szydłów nie jest korzystna ze względu 

na duży udział osób w wieku nieprodukcyjnym (68,34) na 100 osób w wieku 

produkcyjnym. W liczbach wymiernych ilość osób w wieku produkcyjnym w 2021 r. 

zmniejszyła się o 127 osób w stosunku do roku 2020. 

 
Informacja dotycząca struktury zatrudnienia w gminie 

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

mieszkańców gminy pracujących poza rolnictwem w 2021 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 2021 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%). 

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 31.12.2021 r., wg. danych uzyskanych                          

z Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie wynosiło 86 osób,  z czego mężczyźni to 

44 osoby, a kobiety to 42 osoby. Długotrwale bezrobotnych było 54 osób. Liczba osób 

bezrobotnych w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2020 r. zmniejszyła się o 35 

osób.  
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Stopa bezrobocia wynosiła w Gminie Szydłów 3,16% i była znacząco niższa od 

stopy bezrobocia w powiecie staszowskim, która na dzień 31.12.2021 r. wynosiła 

5,6%. 

Na podstawie danych Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 

wg stanu na 31.12.2021 r. w Gminie Szydłów zarejestrowano 282 podmioty 

prowadzących działalność gospodarczą, z czego 142 to podmioty aktywne, 20 to 

podmioty zawieszone i 120 podmioty wykreślone. 

Liczba wpisów sekcji działalności gospodarczej wg Polskiej Klasyfikacji Działalności 

(PKD) dla obszaru gminy Szydłów jest następująca: 

Sekcja C – Przetwórstwo przemysłowe     – 26 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    – 40 podmiotów 

Sekcja H – Transport i gospodarka magazynowa   –   6 podmiotów 

Sekcja I –   Działalność związana z zakwaterowaniem 

                    i usługami gastronomicznymi     –   8 podmiotów 

Sekcja J –  Informacja i komunikacja      –   5 podmiotów 

Sekcja K – Działalność finansowa i ubezpieczeniowa   –   3 podmioty 

Sekcja M – Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna  –   8 podmiotów 

Sekcja N – Działalność w zakresie usług administrowania 

                  i działalność wspierająca     –   2 podmioty 

Sekcja Q – Opieka zdrowotna i pomoc społeczna    –   6 podmiotów 

Sekcja R – Działalność związana z kulturą, rozrywką  

                   i rekreacją        –   1 podmiot 

Sekcja S – Pozostała działalność usługowa     –   5 podmiotów 

III. WYKONANIE BUDŻETU GMINY SZYDŁÓW w 2021 r. 

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 2021 r. został uchwalony w dniu  30 grudnia 2020 r. 

Uchwałą Nr  XXVIII/ 167/ 2020 Rady Miejskiej w Szydłowie.  Uchwałą ustalono łączną 

kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 25.391.982,00 zł, z tego: 

dochody bieżące - 21.858.247,08  zł i dochody majątkowe w kwocie 3.533.734,92 zł. 

Natomiast wydatki budżetu gminy na 2021 r. zaplanowano w wysokości                            

29.911.698,00 zł, z tego wydatki bieżące - 21.667.247,08 zł, a wydatki majątkowe                        

w kwocie 8.244.450,92 zł. 

W trakcie roku 2021, 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 31.12.2021 roku plan dochodów wynosił 31.205.831,93 zł, plan wydatków - 

35.832.178,83 zł. Dochody w 2021 roku wykonano w kwocie 27.711.817,84 zł, tj.                             

88,80% zakładanego planu, wydatki wykonano w kwocie 27.228.990,83 zł, tj. 75,99% 

planowanych wydatków.  

W 2021 r. w Gminie Szydłów nie był realizowany budżet obywatelski. 

Realizowano jedynie formę budżetu partycypacyjnego jakim jest fundusz sołecki. 

Najważniejsze kategorie budżetu Gminy w 2021 r. prezentują się następująco: 

 
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.  

Tabela nr 4. Struktura dochodów w roku 2021  
                                                                                                                                           (w złotych)                                                                                                 

 
Wyszczególnienie 

 

 
Plan na 2021 r. 

 

Wykonanie 
za 2021 r. 

% 
wyk. 

Wykonanie  
za 2020 r. 

2020=100 

Dochody ogółem 31.205.831,93 27.711.817,84 88,80 26.526.558,00 104.47 

Dochody bieżące 23.363.706,92 23.531.688,86 100,72 22.018.171,63 100,72 

Dochody majątkowe 7.842.125,01 4.180.128,98 53,30 4.508.386,37 92,72 

Źródło: Urząd Miasta i Gminy Szydłów 

 

Tabela nr 5. Dochody w 2021 r. wg działów klasyfikacji budżetowej 
(w złotych) 
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L.p. 

 
Dział Plan na 2021 r. 

Wykonanie  
za 2021 r. 

% 
wykonania 

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 734.546,33  654.009,33  89,04 

2. Dział 020 - Leśnictwo 2.042,00  2.175,52 106,54 

3. 
Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie  
                  w energię elektryczną, gaz i wodę 

900.782,00  976.431,62 108,40  

4. Dział 600 - Transport i łączność 265.376,00  269.918,35  101,71 

5. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 71.774,55  71.200,51  99,20 

6. Dział 750 - Administracja publiczna 110.625,00  107.951,65 97,58 

7. 
Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy    
                  państwowej, kontroli i ochrony  
                  prawa oraz sądownictwa 

1.001,00  498,00  49,75 

8. 
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne  
                  i ochrona przeciwpożarowa 

6.000,00  6.000,00 100,0 

9. 

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od    
                  osób fizycznych i od innych      
                  jednostek nieposiadających  
                  osobowości prawnej oraz wydatki  
                  związane z ich poborem 

4.686 154,92  4.887.882,95 104,30 

10. Dział 758 - Różne rozliczenia 11.091.400,09   11.092.436,20  100,01 

11. Dział 801 - Oświata i wychowanie 1.832.549,12  536.570,97  29,28 

12. Dział 851 - Ochrona zdrowia 11.074,00  11.074,00  100,00 

13. Dział 852 - Pomoc społeczna 280.238,00  279.665,19  99,80 

14. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 79.385,00  79.385,00  100,00 

15. Dział 855 - Rodzina 6.662.612,00 6.548.919,02  98,29 

16. 
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona                
                  środowiska 

4.338.271,92  2.055.699,53  47,39 

17. 
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa   
                  narodowego 

132.000,00  132.000,00  100,00 

Źródło: Urząd Miasta i Gminy Szydłów 
 

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo, z wykonania przypada na: 

- infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi - 75 000,00 zł (dotacja z Powiatu  

  Staszowskiego na wykonanie remontu sieci wodociągowej wraz z przyłączami 

- wpływ ze sprzedaży majątku gminnego - sprzedaż działki nr 163/5 w miejscowości    

  Potok - 19 463,00 zł,                                                       

- dotację ze ŚUW na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku    
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  akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji    

  rolnej przez producentów rolnych - 559 546,33 zł. 

Dział 020 - Leśnictwo, z wykonania przypada na: 

- gospodarkę leśną- wpływ środków z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich od  

  Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju, Starostwa Powiatowego w Staszowie oraz  

  Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu - 2.175,52 zł, 

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę,  

                   z wykonania przypada na: 

- dostarczanie wody - wpływy z tytułu sprzedaży wody i za wydane warunki techniczne  

  podłączenia do sieci wodociągowej - 975.882,10 zł, 

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu sprzedaży wody - 549,52 zł.   

Dział 600 - Transport i łączność, z wykonania przypada na: 

- wpływ od firmy ubezpieczającej z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie  

  komunalne - przystanki autobusowe - 4 542,35 zł, 

- drogi wewnętrzne - dotacja Marszałka Województwa Świętokrzyskiego na  

  przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Szydłów, odcinek   

  o długości 220 m - 23.800,00 zł, 

- dotację Wojewody Świętokrzyskiego na usuwanie skutków klęsk  żywiołowych  

  w infrastrukturze drogowej - przebudowa drogi wewnętrznej  nr ew. 644 w m.  

  Kotuszów i przebudowa drogi nr 390027T  w m.  Korytnica - 241.576,00 zł.  

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, z wykonania przypada na: 

Gospodarkę gruntami i nieruchomościami: 

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - 1.066,50 zł, 

- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych - 270,00 zł,                                                     

- wpływy z dochodów z tytułu wpłaty za rozgraniczenia działek - 7,333,31 zł,                                                      

- wpływy z czynszu mieszkalnego za wynajem lokali - 36.472,88 zł, 

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności    

  -  376,77 zł,                                                        

- wpływ z tytułu odpłatności za centralne ogrzewanie lokali i media - 25.670,48 zł, 

- odsetki od nieterminowych wpłat czynszu - 10,57 zł. 

Dział 750 - Administracja publiczna, z wykonania przypada na: 

Urzędy Wojewódzkie: 

- dotację Wojewody Świętokrzyskiego na realizację zadań bieżących z zakresu   

  administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)  
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  ustawami - 92.066,12 zł, 

- dochody budżetu gminy za udostępnienie danych osobowych - 15,50 zł. 

Spis powszechny i inne: 

- dotacja otrzymana z Głównego Urzędu Statystycznego w Kielcach na  

  przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 - 15     

  734,00 zł,           

- promocja jednostek samorządu terytorialnego - wpływ za płatne ogłoszenie  

  w Kurierze Ziemi Szydłowskiej - 136,00 zł.  

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony  

                  prawa oraz sądownictwa, z wykonania przypada na: 

- dotację z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru  

  wyborców w gminie - 498,00 zł.   

Dział 754  -  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, z wykonania  

                    przypada na: 

- dotację z Powiatu Staszowskiego na  utrzymanie gotowości bojowej jednostek  

  Ochotniczych Straży Pożarnych  w Gackach i Woli Żyznej - zakup sprzętu  

  i wyposażenia - 6 000,00 zł.                                          

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych  

                   jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki  

                   związane z ich poborem, z wykonania przypada na: 

- wpływy z podatku od działalności  gospodarczej osób fizycznych, opłacanego  

  w formie karty podatkowej - 18.350,00 zł,                                                                                                                         

- odsetki od nieterminowych wpłat - 12,00 zł.   

- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych,  

  podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych -   

  1.689.419,60 zł, z tego: 

  - podatek od nieruchomości - 1.607.473,00 zł,             

  - podatek rolny - 22.967,00 zł,                    

  - podatek leśny - 44.372,00 zł,                     

  - podatek od środków transportowych - 14.300,00 zł, 

  - podatek od czynności cywilnoprawnych - 19,00 zł,                           

  - koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień - 11,60 zł,                                                                                                

  - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 277,00 zł,                         

- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku  
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  od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych. 

  992.196,36 zł, z tego: 

  - podatek od nieruchomości - 82.060,50 zł,                                                                               

  - podatek rolny - 565.200,61 zł,                                                                                                  

  - podatek leśny - 20.957,12 zł,                                                                                                   

  - podatek od środków transportowych - 128.788,00 zł,   

  - podatek od spadków i darowizn - 21.614,00 zł, 

  - podatek od czynności cywilnoprawnych - 169.213,00 zł,                                                                                                         

  - koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień - 865,86 zł,    

  - wpływy z opłaty prolongacyjnej - 39,51 zł,                                                                                      

  - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 3 457,76 zł,                           

- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na    

  podstawie ustaw - 137.333,33 zł, z tego: 

  - wpływy z opłaty skarbowej - 20 401,50 zł, 

  - wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 82.842,15 zł,           

  - wpływy z tytułu opłat pobranych  za zajęcie pasa drogowego - 15.167,77 zł, 

  - wpływ opłaty dodatkowej za udzielenie ślubu w terenie - 3.000,00 zł,      

  - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 42,12 zł,              

  - wpływ odszkodowania wpłaconego do depozytu sądowego przez Świętokrzyski   

    Zarząd Dróg w Kielcach za przejęcie na rzecz Województwa Świętokrzyskiego    

    prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działki 242/4 i 242/5 -14.604,29 zł,           

  - wpływ rekompensaty utraconych dochodów w 2021 r. z tytułu opłaty targowej -  

    1.275,50 zł;    

- wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie  

   hurtowym - 9.063,51 zł, 

- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 2.041.508,15 zł,   

  z tego:  

   - podatek dochodowy od osób fizycznych - 1.921.415,00 zł,                                            

   - podatek dochodowy od osób prawnych - 120.093,15 zł.                                                                  

Dział 758 - Różne rozliczenia, z wykonania przypada na: 

- część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego -  

  3 306 962,00 zł 

- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst - 2.442.986,00 zł, 

- środki na uzupełnienie utraconych dochodów - 326.537,00 zł, 
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- uzupełnienie subwencji na inwestycje wodociągowe - 300.000,00 zł, 

- uzupełnienie subwencji na inwestycje kanalizacyjne - 1.816.449,00 zł, 

- część wyrównawczą subwencji ogólnej dla gmin - 4.407.972,00 zł, 

- różne rozliczenia finansowe - 86.193,20 zł, z tego:                                                                                                       

  - wpływy odsetek bankowych - 1.499,14 zł,                                     

  - wpływ przyznanego odszkodowania z tytułu uszkodzonego mienia UMiG Szydłów  

    od Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insuranse Group, Warszawa  

    - 600,00 zł, 

  - wpływ z tytułu zwrotu składki z firmy ubezpieczeniowej Concordia Polska T.U. S.A.     

    - 6.236,47 zł, 

  - rekompensata realizowanych zadań w ramach  Funduszu Sołeckiego -  

    77.857,09 zł. 

- wpływy do rozliczenia - 600.000,00 zł, z tego: 

  - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na „Budowę kanalizacji  

    sanitarnej w miejscowości Gacki i modernizację oczyszczalni ścieków” -  

    500.000,00 zł, 

  - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na budowę placu  

    rekreacyjnego w Jabłonicy - 100.000,00 zł, 

  - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - wpływ subwencji ogólnej z  

    budżetu państwa - 248.323,00 zł. 

Dział 801 - Oświata i wychowanie, z wykonania przypada na: 

Szkoły podstawowe - 197.837,72 zł, z tego: 

- wpływ z opłaty za zniszczone książki - 1.837,03 zł,                                               

- wpływy za wynajem pomieszczeń - 96.000,00 zł, 

- odsetki od nieterminowych wpłat - 0,69 zł, 

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID na wyposażenie dla szkół w ramach  

  programu Laboratoria Przyszłości - 100.000,00 zł. 

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 68.733,10 zł, z tego: 

- wpływ z opłat za korzystanie z wyżywienia - 33.429,10 zł, 

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy                         

  związanych z upowszechnianiem wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji   

  dzieci do   podjęcia obowiązku szkolnego - 35.304,00 zł.                                                                                               

Przedszkola - 187.821,99 zł, z tego:  

- wpływ z opłat za korzystanie z wyżywienia - 44.278,00 zł,                                 
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- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu odpłatności za przedszkole  

  i dopłat do wyżywienia - 3,95 zł,    

- wpływy z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego z Gminy: Tuczępy,                          

  Oleśnica, Stopnica - 50.867,04 zł,                                                                                                    

- dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie  

  wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji szkolnej w 2021 r. - 92.673,00 zł.                                                                                         

Inne formy wychowania przedszkolnego - 28.529,52 zł, z tego: 

- wpływy z tyt. zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego z Gminy Raków -  

  7.935,52 zł, 

- dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie  

  wychowania przedszkolnego - 20.594,00 zł,                               

- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów  

  edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - 41.517,84 zł (dotacja ze  Świętokrzy- 

  skiego Urzędu Wojewódzkiego na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego   

  dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych), 

Pozostała działalność - 12.130,80 zł, z tego: 

- wpływy z różnych dochodów  - wpłaty rodziców na realizację przedsięwzięcia Ministra  

  Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” - 3,466,80 zł, 

- dotacja celowa na realizację przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą     

  „Poznaj Polskę” – 8.664,00 zł. 

Dział 851 - Ochrona zdrowia, z wykonania przypada na: 

- środki na działania promocyjne na szczepienia przeciwko COVID - 19 - 10.000,00 zł, 

- dotacja z budżetu państwa - 210,00 zł, 

- wpływ środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, przeznaczonych na  

  sfinansowanie transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do  

  punktów szczepień  przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób  

   niepełnosprawnych - 864,00 zł,                                             

Dział 852 - Pomoc społeczna, z wykonania przypada na: 

- domy pomocy społecznej - wpływ z tytułu odpłatności za pobyt w domu pomocy - 

  5.811,53 zł, 

- ośrodki wsparcia - wpływy z tytułu odpłatności  za pobyt osoby w schronisku  dla  

  bezdomnych - 19.071,10 zł,                                                                                   

- dotacje ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczone na opłacanie                          

  i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby  
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  uprawnione - 5.609,68 zł, 

- dotacje ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczone na wsparcie  

  finansowe zadań i programów realizowanych przez pomoc społeczną - 10.676,50 zł,  

- dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczona na realizację  

  zadań bieżących gminy, dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych - 66.484,17 zł 

- odsetki z tytułu obsługi rachunku bankowego - 57,05 zł                                           

- dotacje ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na bieżące wydatki Miejsko- 

  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 72.192,00 zł, 

- wpływy dochodów za usługi opiekuńcze - 3.006,66 zł, 

- dotacje ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie  i realizację     

  programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu, wieloletni program rządowy na    

  lata 2019-2023” - 56.000,00 zł,                   

- wpływ środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczonych na  

  realizację Programu „Wspieraj Seniora” - 40.756,50 zł, 

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, z wykonania przypada na: 

- dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację Narodowego  

  Programu Stypendialnego - pomoc materialna dla uczniów - 79.385,00 zł.  

Dział 855 - Rodzina, z wykonania przypada na: 

- wpływ dotacji z Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację świadczenia   

  wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci -  

  4.405.373,77 zł,              

- wpływ odsetek od nienależnie pobranych świadczeń - 8,47 zł,                                              

- wpływ z rozliczeń/zwrotu nienależnie wypłaconych zasiłków z lat ubiegłych -  

  118,10 zł, 

- dotacje ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczone na realizację  

  świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na    

  ubezpieczenia  emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2.075.927,25 zł, 

- wpływ należności wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych z tytułu  

  wypłaconego funduszu alimentacyjnego - 10.221,43 zł                          

- dotacja celowa  ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczona na  

  wsparcie rodzin wielodzietnych - 50,00 zł,                                                                                             

- wpływ dotacji na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z  

  budżetu państwa za osoby uprawnione - 55.220,00 zł,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, z wykonania przypada  
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                  na: 

- wpływy z tytułu odbioru ścieków - 301.696,71 zł,                            

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu odbioru ścieków - 92,16 zł,                                        

- wpływy z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych - 713.705,84 zł,                              

- wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień -  

  823,60 zł                                                                                               

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 1.703,00 zł  

- dotacja z Powiatu Staszowskiego na Utworzenie Miejskiego Punktu Elektroodpadów  

  w Szydłowie w kwocie 19.950,00 zł, 

- wpływ zasądzonych kosztów sądowych z tytułu postępowania sądowego  

  i prokuratorskiego od zaległości z tytułu wpłat na OZE przez mieszkańców -  

  400,00 zł, 

- odsetki z tytułu nieterminowej wpłaty wkładu mieszkańców na OZE - 649,69 zł, 

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań - 1.560,91 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 - 2.507,41 zł  

- wpływ z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

  w Kielcach zaliczki do Porozumienia z dnia 31.05.2021 r. w związku z realizacją  

  programu „Czyste Powietrze” - 10.250,00 zł, 

- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego - Fundusz Ochrony Środowiska z tytułu opłat  

  i kar za korzystanie ze środowiska przysługujących gminie - 9.343,74 zł, 

- wpływ z pozostałych odsetek -  0,49 zł,                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

- wpływy z opłaty produktowej - 11,31 zł, 

- opłata za usunięcie krzewu wpłacona na podstawie decyzji Świętokrzyskiego  

  Konserwatora  Zabytków w Kielcach przez BS w Szydłowie - 240,00 zł, 

- wpływ środków od Ministerstwa Finansów 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 projektu w ramach  umowy nr  

  RPSW.06.05.00-26-0020/17-00 pt. „Kompleksowa rewitalizacja wyznaczonego  

  obszaru na terenie Gminy Szydłów w celu zapewnienia wysokiej jakości życia  

  mieszkańców” - 691.174,10 zł,          

- wpływ środków z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach umowy     
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  promesy nr 10302/19/FPK/DFE na realizację zadania pt. „Kompleksowa rewitalizacja  

  wyznaczonego obszaru na terenie Gminy Szydłów w celu zapewnienia wysokiej   

  jakości życia mieszkańców” - 256.000,00 zł, 

- wpływ środków z Urzędu Marszałkowskiego, płatność w ramach projektu  

  RPSW.06.05.00-26-0020/17-00 w ramach Działania „6.5 Rewitalizacja obszarów  

  miejskich i wiejskich” Osi Priorytetowej „6 .Rozwój Miast” RPOWŚ na lata 2014-2020    

  - refundacja wydatków - 45.590,57 zł.         

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, z wykonania przypada na: 

- środki finansowe z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach  

  programu „Ochrona zabytków” na realizację zadania pn. „Szydłów, zespół Zamku  

  Królewskiego, budynek Skarbczyka” (XVI w.): prace remontowe dachu” -  

  132.000,00 zł. 

Z zestawienia dochodów wynika, że na ogólny plan 31.205.831,93 zł,                         

wykonanie wyniosło 27.711.817,84 zł, tj. 88,80 % planu. 

 W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 

jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 

zrealizowano w 104,30 % w stosunku do planu, pomimo to w tym dziale wystąpiły 

jednak zaległości podatkowe, które nadzień 31.12.2021 r. wynosiły  51.027,76 zł,                           

z tego: 

- w podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanym w formie karty   

   podatkowej – 7.422,00 zł, 

- w podatku rolnym – 7.024,21 zł, 

- w podatku od nieruchomości – 14.228,10 zł ,        

- w podatku leśnym – 1.034,45 zł, 

-  w podatku od środków transportowych – 21.043,00 zł, 

- w podatku od spadków i darowizn – 251,00 zł, 

- w podatku od czynności cywilnoprawnym – 25,00 zł.                                                                            

W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę,  

W rozdziale 40002 zaległości wynoszą:  

 - sprzedaż wody występują zaległości i wynoszą – 4.227,93 zł, 

-  odsetki od zaległości – 161,00 zł.   

 W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 – Gospodarka 

gruntami i nieruchomościami zaległości wynoszą: 

-  opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 2.790,00 zł, 
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-  opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                       

   w prawo  własności – 43,78 zł, 

-  odsetki od zaległości – 297,15 zł.                                                                                                                                             

W dziale 855 – „Rodzina” w rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia                  

z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                               

z ubezpieczenia społecznego - występują zaległości od dłużników alimentacyjnych                         

z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej – 399.572,54 zł.                                                                                                              

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska występują zaległości                  

i wynoszą: 

- z tytułu odbioru ścieków –  3.136,80 zł,                                                                                            

- odsetki od zaległości – 56,65 zł,                                                                                                              

-  opłaty za odbiór odpadów  komunalnych – 5.031,57 zł.                                                                                                                                             

Łącznie zaległości z tytułu realizacji dochodów wraz z odsetkami wynoszą  

466.345,18 zł, co stanowi  1,68 % zrealizowanych dochodów gminy ogółem za  

2021 r.  

Na wszystkie zaległości prowadzona jest na bieżąco egzekucja. Występują także 

nadpłaty z tytułu sprzedaży wody i odbioru ścieków oraz podatków i opłat,  które 

wynoszą 2.916,76 zł, co stanowi 0,01 % zrealizowanych dochodów gminy ogółem za 

2021 r.  

Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Miejską wynoszą –  

346.983,51 zł, w tym: 

-    w podatku od nieruchomości – 172.929,56 zł,                                              

-    w podatku rolnym – 102.817,27 zł,                                                                                                   

-    w podatku od środków transportowych – 71.236,68 zł.                                                                                                       

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez 

ulg i zwolnień ustawowych) – 101.704,55 zł.                                                                                                  

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – ordynacja 

podatkowa – umorzenie zaległości podatkowych wynosi w sumie – 174,00 zł, z tego: 

- z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 174,00 zł, 

- z tytułu rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności, zwolnienia z obowiązku  

  pobrania, ograniczenie poboru – 2.277,36 zł.                                                                                                                                                                                                                       

Ogółem skutki finansowe wynoszą 451.139,42 zł i mają one wpływ na niższe 

wykonanie dochodów, co stanowi 1,63 % wpływu ogólnych dochodów gminy za 2021 

rok. 
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WYDATKI 

Tabela nr 6. Wydatki budżetowe w 2021 r. wg działów klasyfikacji budżetowej                       w złotych                                                                                                                    

 
L.p. 

 
Dział Plan na 2021 r. 

Wykonanie  
za 2021 r. 

% 
wykonania 

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 4.108.545,33  1.263.701,07 30,75 

2. 
Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie  
                  w energię elektryczną, gaz i wodę 

839.013,09 733.463,72 87,41 

3. Dział 600 - Transport i łączność 912.331,83 771.185,40 85,18 

4. Dział 630 - Turystyka 5.500,00 0,00 0,00 

5. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 349.000,00 160.664,75 46,03 

6 Dział 710 - Działalność usługowa  152.000,00 76.602,24 50,39 

7. Dział 720 - Informatyka 1.000,00 432,18 43,21 

8. Dział 750 - Administracja publiczna 3.034.700,94 2.726.027,27 89,82 

9. 
Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy    
                  państwowej, kontroli i ochrony  
                  prawa oraz sądownictwa 

1.001,00 498,00 49,75 

10. 
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne  
                  i ochrona przeciwpożarowa 

595.125,34 453.984,75 76,28 

11. Dział 757 - Obsługa długu publicznego 150.000,00 31.768,77 21,17 

12. Dział 758 - Różne rozliczenia 30.000,00 0,00 0,00 

13. Dział 801 - Oświata i wychowanie 9.089.935,79 6.355.593,28 69,91 

14 Dział 851 - Ochrona zdrowia 180.185,53 72.506,33 40,23 

15. Dział 852 - Pomoc społeczna 1.186.898,00 963.792,83 81,20 

16. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 88.207,00 88.206,00 99,99 

17. Dział 855 - Rodzina 6.721.657,00 6.595.782,72 . 98,12 

18. 
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona                
                  środowiska 

7.524.962,70 6.084.634,65 80,85 

19. 
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa   
                  narodowego 

847.115,28 835.146,87 98,58 

20. Dział 926 - Kultura fizyczna 15.000,00 15.000,00 100,00 

Źródło: Urząd Miasta i Gminy Szydłów 

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia 

się następująco: 

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 
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- remont odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami - 90.870,00 zł, 

- budowę odcinka sieci wodociągowej Szydłów - Brzeziny - 539.485,10 zł, 

- rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy i modernizacja oczyszczalni   

  ścieków - 56.712,78 zł, 

- odpis 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych - 11.821,09 zł, 

- zwrot kosztów dojazdu pracowników w celu szacowania szkód powstałych w wyniku 

  oddziaływania niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w gospodarstwie rolnym -   

  265,77 zł, 

- wydatki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego  

  wykorzystywanego przez producentów rolnych - 559.546,33 zł,  

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę,  

                   z wykonania przypada na: 

- dostarczanie wody - 733.463,72 zł, 

- wydatki osobowe związane z przepisami bhp - 2.996,69 zł, 

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy o    

  dzieło, składki ZUS i FP - 329.024,46 zł, 

- zakup materiałów, sprzętu i części do usuwania awarii wodociągowych, zakup paliwa 

  do samochodów  - 100.416,83 zł, 

- zakup energii elektrycznej i gazu - 183.671,21 zł, 

- naprawa ksero, sprzętu komunalnego - 1.994,60 zł, 

- badania okresowe pracowników – 848,00 zł, 

- przesyłki pocztowe, serwis oprogramowania, usługi wulkanizacyjne i inne  -  

  10.931,06 zł, 

- usługi telefoniczne, dostęp do Internetu - 1.311,63 zł, 

- wykonanie analiz i badania wody -  21.965,62 zł, 

- wyjazdy służbowe pracowników, ryczałt samochodowy - 3.086,58 zł, 

- ubezpieczenie wyposażenia, opłata za usługi wodne - 67.530,32 zł, 

- odpis na ZFŚS - 7.751,25 zł, 

- szkolenie pracowników - 1.432,75 zł,  

- składka na PPK - 502,72 zł. 

 

Dział 600 - Transport i łączność, z wykonania przypada na: 

- koszty bieżące utrzymania dróg na terenie gminy - 61.425,57 zł, 

- bieżący remont drogi gminnej w Osówce /fundusz sołecki/ - 10.000,00 zł, 
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- opracowanie projektów przebudowy dróg na terenie gminy - 16.584,30 zł, 

- zakup kruszywa na drogę w Potoku Rządowym /fundusz sołecki/ - 3.887,87 zł, 

- remonty bieżące dróg wewnętrznych na terenie gminy /fundusz sołecki/ - 

  135.196,01 zł. 

- wytyczenie drogi gminnej wewnętrznej w Woli Żyznej /fundusz sołecki/ - 7.500,00 zł, 

- utwardzenie pobocza drogi w Mokrem /fundusz sołecki/ - 2.673,16 zł, 

- przebudowa drogi wew. nr ew. 583 w miejscowości Szydłów - 89.000,00 zł, 

- przebudowa drogi nr ew. 121 w miejscowości Mokre - 123.344,40 zł,  

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych: 

- przebudowa drogi nr 390027 T Korytnica-most - 144.356,50 zł, 

- przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 644 w miejscowości Kotuszów – 

  160.114,65 zł, 

- części zamienne do samochodów służbowych - 2.715,71 zł, 

- usługi wulkanizacyjne, ubezpieczenie samochodów służbowych, opłata ewidencyjna 

- 2.075,00 zł, 

- koszty naprawy samochodów służbowych - 403,80 zł, 

- zakup i montaż wiat przystankowych w m. Solec i Kotuszów - 11.908,43 zł. 

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, z wykonania przypada na: 

- ubezpieczenie mieszkań komunalnych, ocena stanu technicznego instalacji  

  kominowych,  energię elektryczną, olej opałowy, materiały do remontu oraz opłata za   

  założenie ksiąg wieczystych, podział działek, akty notarialne, wycena nieruchomości,  

  ogłoszenia prasowe, wypisy z rejestru gruntów, opłaty sądowe  - 127.664,75 zł, 

- rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Aktywności Lokalnej w Potoku /fundusz 

  sołecki/ - 20.000,00 zł, 

- rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Aktywności Lokalnej w Potoku /środki  

  UMiG/ - 13.000,00 zł, 

Dział 710 - Działalność usługowa, z wykonania przypada na:  

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 

  w Gminie Szydłów  - 4.958,00 zł, 

- wykonanie dokumentacji oraz ogłoszenie do zadania „Opracowanie zmiany studium 

  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy” - 70.664,20 zł. 

- zakup kwiatów i zniczy - 980,04 zł, 

Dział 720 - Informatyka, z wykonania przypada na: 

- opłaty związane z usługą wysyłania esemesowych informacji do rolników - 432,18 zł.   
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Dział 750 - Administracja publiczna, z wykonania przypada na: 

Urzędy Wojewódzkie: 

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 75.280,95 zł, 

- składka na ubezpieczenie społeczne - 12.940,79 zł, 

- składka na Fundusz Pracy - 1.844,38 zł. 

- zakup dyplomów, kwiatów i artykułów na organizację jubileuszu 50-lecia pożycia  

  małżeńskiego - 2.000,00 zł.  

Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu): 

- diety radnych - 130.500,00 zł. 

Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu): 

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 1.272.723,58 zł, 

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 98.410,27 zł, 

- składka na ubezpieczenie społeczne - 227.848,42 zł, 

- składka na Fundusz Pracy - 24.044,88 zł, 

- zakup materiałów i wyposażenia (prasa, dzienniki ustaw, opracowania, materiały  

  biurowe, tonery do drukarek, części zamienne do ksero, środki czystości, druki,  

  książki nadawcze, wyposażenie do biura) - 74.192,61 zł, 

- świadczenia rzeczowe w ramach przepisów bhp - 6.780,32 zł, 

- energia elektryczna, ogrzewanie gazowe - 33.104,71 zł, 

- naprawa kserokopiarki  - 2.700,93  zł, 

- badania profilaktyczne pracowników - 3.785,00 zł, 

- podróże służbowe pracowników, ryczałt samochodowy - 3.603,66 zł, 

- usługi pozostałe (opłata za przesyłki pocztowe, nadzór autorski systemu PUMA,   

  obsługa prawna, obsługa w zakresie bhp, usługi Inspektora Ochrony Danych,  

  prenumerata, prowizje bankowe, monitoring, przegląd kserokopiarek, regeneracja  

  tonerów, ubezpieczenia) - 235.034,90 zł, 

- odpisy na ZFŚS - 43.065,85 zł, 

- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 10.582,46 zł, 

- szkolenia pracowników - 15.798,33 zł, 

- dostawa wraz z montażem klimatyzatorów w urzędzie - 43.322,09 zł. 

 

Spis powszechny i inne  

- dodatki spisowe w związku ze spisem ludności i mieszkań - 15.169,00 zł, 

- zakup materiałów w związku ze spisem ludności i mieszkań - 565,00 zł.  
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Promocja jednostek samorządu terytorialnego  

- umowa o dzieło - 6.560,00 zł,  

- nagrody za udział w konkursach - 761,84 zł, 

- zakup materiałów i gadżetów promujących gminę, materiały biurowe  - 18.072,02 zł, 

- usługi pozostałe (abonament za utrzymanie strony i domeny internetowej, BIP, druk  

  gazety oraz wykonanie gadżetów promujących) - 54.154,56 zł, 

- składka członkowska LGD „Białe Ługi” - 10.519,00 zł, 

- składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Miast Króla KW - 1.000,00 zł, 

- składka członkowska na Stowarzyszenie Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego -  

  2.500,00 zł, 

- składka członkowska LOT Czym Chata Bogata - 2.000,00 zł, 

- składka członkowska Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa 

  Świętokrzyskiego - 3.080,00 zł, 

- szkolenia pracowników - 285,00 zł, 

- zwrot kosztów podróży - 45,97 zł.  

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 

- świadczenia rzeczowe w ramach przepisów bhp - 176,00 zł, 

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 131.930,99 zł, 

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 10.631,95 zł, 

- składka na ubezpieczenie społeczne - 24.976,19 zł, 

- składka na FP - 2.337,26 zł, 

- umowa zlecenia - 2.200,00 zł, 

- zakup materiałów biurowych - 16.561,08 zł, 

- zakup usług pozostałych i zdrowotnych - 16.978,93 zł, 

- usługi telekomunikacyjne - 652,91 zł, 

- odpis na ZFŚS - 5.100,36 zł, 

- szkolenia pracowników - 1.746,61 zł, 

- ubezpieczenie - 142,41 zł. 

Pozostała działalność 

- diety sołtysów za udział w sesjach rady miejskiej - 30.400,00 zł, 

- prowizja sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych - 38.127,00 zł, 

- zakup materiałów biurowych - 1.208,39 zł, 

- usługi pocztowe - 10.499,60 zł, 

- koszty opłaty komorniczej - 81,07 zł. 
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Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli  

                   i ochrony prawa oraz sądownictwa, z wykonania przypada na: 

- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - zakup  

  materiałów biurowych - 498,00 zł, 

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, z wykonania   

                  przypada na: 

- dofinansowanie inwestycji budowlanej - budowy budynku magazynowego przez  

  Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Staszowie - 150.000,00 zł,  

- utrzymanie jednostek OSP na terenie gminy w gotowości bojowej: 

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

    Ryczałty kierowców OSP - 47.059,91 zł, 

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

    remontu strażnic - 47.213,04 zł, 

  - zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Szydłów /fundusz sołecki/ - 7.208,30 zł, 

  - zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP w Woli Żyznej /środki z powiatu/ -  

    3.000,00 zł. 

  - zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Gacki /środki z powiatu/ - 3.000,00 zł, 

  - zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Solec /fundusz sołecki/ - 2.082,65 zł,  

  - energia, woda, ogrzewanie gazowe - 28.948,75 zł, 

  - remont i przeglądy techniczne samochodów, badania okresowe strażaków -   

    22.486,04 zł, 

  - remont dachu na budynku OSP Rudki /fundusz sołecki/ - 22.518,36 zł. 

  - remont dachu na budynku OSP Rudki /środki własne/ - 76.281,64 

  - usługi telekomunikacyjne - 649,32 zł, 

  - ubezpieczenie, samochodów i strażaków - 8.389,30 zł, 

  - podatek od nieruchomości - 8.385,00 zł, 

  - wykonanie projektu budowlanego przebudowy i rozbudowy budynku OSP z funkcją 

    świetlicy wiejskiej w Solcu /fundusz sołecki/ - 24.354,00 zł. 

  - środki na lokalny system ostrzeżeń powodziowych - 1.250,00 zł, 

  - zakup materiałów i usług związanych ze zwalczaniem pandemii COVID-19 -  

    1.158,44 zł. 

Dział 757 - Obsługa długu publicznego, z wykonania przypada na: 

- odsetki od zaciągniętego kredytu - 31.768,77 zł, 

Dział 801 - Oświata i wychowanie, z wykonania przypada na: 
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Szkoły podstawowe 

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi - 2.055.809,87 zł, 

- nauczycielski dodatek wiejski i mieszkaniowy, zakup środków w ramach bhp -  

  135.737,50 zł, 

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 159.724,73 zł, 

- składki na ubezpieczenia społeczne - 389.400,95 zł, 

- składki na Fundusz Pracy - 38.517,16 zł, 

- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło - 15.255,00 zł, 

- zakup oleju opałowego, środków czystości, art. biurowych, gospodarczych -  

  104.993,35 zł, 

- zakup pomocy dydaktycznych, książek - 102.052,12 zł, 

- zużycie gazu do ogrzewania budynku, zużycie energii elektrycznej, wody -   

  106.584,95 zł, 

- usługi naprawcze - 3.075,00 zł, 

- badania lekarskie pracowników - 1.339,00 zł, 

- wywóz odpadów, odprowadzanie ścieków, usługi kominiarskie, przeglądy techniczne 

  gaśnic, kotłowni, instalacji elektrycznej, opłaty pocztowe - 37.663,84 zł, 

- zakup usług telekomunikacyjnych - 2.950,38 zł, 

- podróże służbowe - 107,66 zł, 

- ubezpieczenia - 6.939,49 zł, 

- odpisy na ZFŚS - 112.723,58 zł, 

- szkolenia pracowników - 1.601,96 zł, 

- przebudowa dachu budynku sali gimnastycznej z częścią dydaktyczną w Szydłowie     

  - 632.016,00 zł, 

- termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Szkoły Podstawowej przy ul.  

  Szkolnej 12 - tablice informacyjne - 100,00 zł. 

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 

- nauczycielski dodatek wiejski i mieszkaniowy, zakup środków w ramach przepisów  

  bhp - 8.163,56 zł, 

- wynagrodzenia osobowe pracowników -  98.519,93 zł, 

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 6.586,82 zł, 

- składki na ubezpieczenia społeczne - 18.771,24 zł, 

- składki na Fundusz Pracy - 2.672,30 zł, 

- zakup materiałów i wyposażenia - 3.798,84 zł, 
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- zakup usług pozostałych /wyżywienie/ - 28.553,10 zł, 

- pokrycie kosztów dzieci z gminy Szydłów uczęszczających do oddziałów  

  przedszkolnych w innych gminach - 58.859,19 zł, 

- odpis na ZFŚS - 7.328,27 zł. 

Przedszkola: 

- dotacja na prowadzenie Publicznego Przedszkola w Solcu - 709.499,36 zł,  

  (środki z UW - 51.485,00 zł, dotacja z UMiG - 658.014,36 zł), 

- nauczycielski dodatek wiejski i mieszkaniowy, zakup środków w ramach  

  przepisów bhp - 19.053,54 zł, 

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 398.102,90 zł, 

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 27.714,94 zł, 

- składki na ubezpieczenia społeczne - 74.638,29 zł, 

- składki na Fundusz Pracy - 6.514,47 zł, 

- zakup środków czystości, art. biurowych, gospodarczych, wydawnictw 

  pedagogicznych  - 21.029,43 zł,  

- umowy zlecenia - 12.780,00 zł, 

- zakup artykułów żywnościowych -  44.267,67 zł, 

- zakup pomocy dydaktycznych - 2.152,71 zł, 

- ogrzewanie gazowe, zużycie energii elektrycznej, wody - 10.731,29 zł, 

- badania okresowe pracowników - 430,00 zł, 

- usługi kominiarskie, wywóz odpadów, wywóz szamba - 8.493,38 zł, 

- pokrycie kosztów dzieci z gminy Szydłów uczęszczających do przedszkoli 

  w innych gminach  - 117.141,50 zł, 

- podróże służbowe krajowe - 2.245,26 zł, 

- rozmowy telefoniczne - 1.289,18 zł, 

- ubezpieczenie budynku, sprzętu - 595,76 zł, 

- odpisy na ZFŚS - 18.453,01 zł, 

- szkolenia pracowników - 505,00 zł, 

- koncepcja rozbudowy i przebudowy budynku przedszkola w Szydłowie –  

  11.931,00 zł. 

 

Inne formy wychowania przedszkolnego 

- na prowadzenie Punktu Przedszkolnego w Potoku - 146.159,65 zł, (środki z UW –  

  20.594,00 zł, dotacja z UMiG - 125.565,65 zł). 
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Dowożenie uczniów do szkół: 

- świadczenia w ramach przepisów bhp - 244,00 zł, 

- wynagrodzenia osobowe pracowników –- 138.111,01 zł, 

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 10.517,59 zł, 

- składki na ubezpieczenia społeczne - 26.338,20 zł, 

- składki na Fundusz Pracy - 1.643,42 zł, 

- zakup oleju napędowego, płynów, części zamiennych do busów - 93.697,94 zł, 

- naprawy i remonty busów szkolnych - 6.518,71 zł, 

- badania okresowe pracowników - 240,00 zł, 

- przeglądy techniczne, zakup biletów szkolnych  - 81.632,75 zł, 

- ubezpieczenia busów - 6.369,00 zł, 

- odpisy na ZFŚS - 4.759,30 zł, 

- podatek od środków transportowych - 3.800,00 zł 

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli: 

- szkolenia nauczycieli  - 12.232,00 zł. 

- dofinansowanie do studiów podyplomowych nauczycieli - 2.406,75 zł. 

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod 

pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach 

podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego: 

- dodatek wiejski i mieszkaniowy nauczycieli, zakup środków w ramach przepisów bhp  

  - 354,95 zł, 

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 8.235,94 zł, 

- składki na ubezpieczenia społeczne - 1.514,17 zł, 

- składki na Fundusz Pracy - 134,00 zł. 

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod 

pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych: 

- dodatek wiejski i mieszkaniowy nauczycieli, zakup środków w ramach przepisów bhp  

  - 4.471,40 zł, 

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 66.297,93 zł, 

- składki na ubezpieczenia społeczne - 9.618,98 zł, 

- składki na Fundusz Pracy - 1.176,59 zł. 

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów 

edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych: 

- zakup materiałów i wyposażenia - 411,06 zł, 
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- zakup pomocy dydaktycznych - 41.106,78 zł.  

Pozostała działalność: 

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli - 4.600,00 zł, 

- organizacja i ubezpieczenie wycieczek w ramach programu Poznaj Polskę - 

  12.052,00 zł, 

- odpisy na ZFŚS dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli - 43.534,68 zł. 

Dział 851 - Ochrona zdrowia, z wykonania przypada na: 

Lecznictwo ambulatoryjne: 

- dotacja na przebudowę i doposażenie oddziału pediatrii w SPZZOZ w Staszowie -   

  10.000,00 zł. 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi: 

- wyposażenie świetlicy - 4.338,01 zł, 

- umowy zlecenia i składki ZUS (prowadzenie świetlic środowiskowych,  

  wynagrodzenia członków GKRPAlkoh.) - 29.776,72 zł, 

- prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu  

  i doznających przemocy w rodzinie - 14.794,99 zł, 

- koszty sądowe - 2.800,00 zł, 

- szkolenia - 330,00 zł. 

Pozostała działalność: 

- zakup paliwa celem transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu  

  do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS Cov-2 - 466,61 zł, 

- wykonanie gadżetów promujących szczepienia przeciwko COVID-19 - 10.000,00 zł, 

Dział 852-Pomoc społeczna, z wykonania przypada na: 

Domy pomocy społecznej: 

- wydatki na kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt  

  mieszkańców gminy w tym domu - finansowane przez UMiG - 331.277,82 zł. 

Ośrodki wsparcia: 

- pomoc w ramach udzielenia schronienia osobom bezdomnym  finansowana przez  

  UMiG - 32.790,32 zł. 

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie: 

- wydatkowano na pomoc w ramach procedury „Niebieska karta” finansowana przez  

  UMiG - 650,00 zł 

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre  

  świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach                               

  w centrum integracji społecznej - 5.609,68 zł (dotacja ŚUW). 
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- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia  

  emerytalne i rentowe - 26.387,72 zł (z dotacji ŚUW  wydatkowano - 10.676,50 zł, ze  

  środków UMiG wydatkowano -  15.711,22 zł). 

- zasiłki stałe wypłacone ze środków ŚUW - 66.484,17 zł. 

Ośrodki Pomocy Społecznej: 

Środki przeznaczono na utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Szydłowie - 373.881,53 zł (306.489,53 zł wydatkowano ze środków UMiG,   

67.392,00 zł wydatkowano z dotacji ŚUW). 

Z wykonania  przypada na: 

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 253.576,99 zł, 

- wynagrodzenia bezosobowe - 2.400,00 zł, 

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 17.973,24 zł, 

- składki na ubezpieczenia społeczne - 44.839,05 zł, 

- składki na Fundusz Pracy - 5.270,16 zł, 

- świadczenia rzeczowe w ramach przepisów bhp - 1.644,16 zł, 

- materiały biurowe, druki, środki czystości, opracowania - 6.176,63 zł,  

- badania okresowe pracowników - 330,00 zł, 

- usługi pocztowe, opłata zryczałtowana - 23.092,98 zł, 

- podróże służbowe krajowe - 2.831,96 zł, 

- podatki i opłaty - 391,21 zł, 

- odpisy na ZFŚS - 7.450,72 zł, 

- szkolenia - 2.144,43 zł 

- koszty obsługi informatycznej - 5.760,00 zł. 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze: 

- świadczenia społeczne z tytułu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług  

  opiekuńczych finansowane przez UMiG - 15.929,02 zł. 

Pomoc w zakresie dożywiania: 

- wydatki w kwocie 70.026,07 zł poniesiono na dożywianie dzieci (ze środków UMiG  

  wydatkowano - 14.026,07 zł, z dotacji ŚUW wydatkowano - 56.000,00 zł). 

Realizacja programu „Wspieraj Seniora” finansowana z dotacji ŚUW - 40.756,50 zł. 

 

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, z wykonania przypada na: 
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Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - stypendia dla uczniów - 

88.206,00 zł (z dotacji ŚUW  wydatkowano - 79.385,00 zł, a ze środków UMiG  

wydatkowano kwotę 8.821,00 zł). 

Dział 855 - Rodzina, z wykonania przypada na: 

- świadczenie wychowawcze - 4.405.373,77 zł. Są to wydatki finansowe z dotacji ŚUW,  

  w tym: 

  - świadczenia społeczne (świadczenia wychowawcze 500+) - 4.368.243,71 zł, 

  - wynagrodzenia osobowe pracowników - 1.268,00 zł, 

  - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2.868,38 zł, 

  - składki na ubezpieczenie społeczne - 4.703,76 zł, 

  - wynagrodzenia bezosobowe - 23.900,00 zł, 

  - zakup materiałów - 767,28 zł, 

  - usługi pocztowe, koszty i prowizje bankowe - 3.428,85 zł, 

  - odpisy na ZFŚS - 193,79 zł. 

- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu  alimentacyjnego oraz składki na  

  ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2.076.053,82 zł. 

  Wydatki finansowe z dotacji ŚUW, które przeznaczono na: 

  - świadczenia społeczne (zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, alimenty)- 1.902.668,02 zł, 

  - wynagrodzenia osobowe pracowników - 44.279,18 zł, 

  - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3.777,60 zł,  

  - składki na ubezpieczenie społeczne - 121.581,59 zł, 

  - składka na Fundusz Pracy - 1.201,69 zł, 

  - zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, opracowań - 476,04 zł, 

  - badania okresowe pracowników - 55,00 zł, 

  - usługi pocztowe, koszty i prowizje bankowe - 226,80 zł, 

  - świadczenia rzeczowe w ramach przepisów bhp - 99,07 zł, 

  - odpisy na ZFŚS - 1.550,26 zł, 

  - zwroty nienależnie pobranych zasiłków z odsetkami - 138,57 zł. 

Karta Dużej Rodziny 

Wydatki w kwocie 50,00 zł, pochodzące z dotacji ŚUW przeznaczono na zakup  

materiałów biurowych. 

 

 

Wspieranie rodziny 
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Wydatkowaną kwotę 54.413,77 zł (w tym ze środków UMiG - 52.413,77 zł i ze środków 

ŚUW - 2.000,00 zł) przeznaczono na zatrudnienie asystentów rodziny w ramach ustaw 

o „Wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej”. 

Środki wydatkowano na: 

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 39.930,24 zł (z tego z ŚUW - 2.000,00 zł), 

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2.401,53 zł, 

- składki na ubezpieczenia społeczne - 6.771,26 zł, 

- składki na Fundusz Pracy - 959,70 zł, 

- materiały biurowe, druki, środki czystości, opracowania - 280,00 zł, 

- świadczenia rzeczowe w ramach  przepisów bhp - 559,07 zł, 

- podróże służbowe krajowe - 1.195,17 zł,  

- odpisy na ZFŚS - 1.550,26 zł, 

- szkolenia - 766,54 zł. 

Rodziny zastępcze 

Wydatki finansowane ze środków UMiG kwotę 4.671,36 zł przeznaczono na pokrycie  

kosztów  pieczy zastępczej. 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 

świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - 55.220,00 zł  

i środki te pochodziły z dotacji ŚUW. 

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, z wykonania przypada     

                  na: 

- gospodarkę ściekami i ochronę wód - 505.089,75 zł. Kwotę wydatkowano na: 

  - zakup środków w ramach przepisów bhp - 3.058,49 zł, 

  - wynagrodzenia osobowe pracowników - 177.641,16 zł, 

  - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13.522,87 zł, 

  - składka ZUS - 32.736,92 zł, 

  - składka na FP - 3.477,59 zł, 

  - zakup paliwa do koparki i ciągników, zakup części do napraw sprzętu komunalnego,  

    zakup środków dezynfekcyjnych oraz materiałów do bieżących remontów  

    w oczyszczalniach ścieków - 89.114,57 zł, 

  - zakup energii elektrycznej - 108.403,24 zł, 

  - badania profilaktyczne - 522,00 zł, 

  - odbiór i zagospodarowanie osadu komunalnego z oczyszczalni ścieków, 

    usługi wulkanizacyjne, przeglądy sprzętu, naprawy, monitoring oczyszczalni –  
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    40.694,09 zł, 

  - rozmowy telefoniczne - 1.375,56 zł, 

  - badania i analizy ścieków - 7.172,67 zł, 

  - podróże służbowe pracowników - 239,34 zł, 

  - ubezpieczenie pojazdów, opłata za odprowadzanie ścieków - 19.630,25 zł, 

  - odpis na ZFŚS - 6.201,00 zł, 

  - podatek od środków transportowych - 1.300,00 zł.  

- gospodarka odpadami komunalnymi - wydatkowano kwotę - 682.714,79 zł na:  

  - prowizja za inkaso opłaty za odpady komunalne - 41.041,00 zł, 

  - zakup materiałów biurowych, worków na śmieci - 1.063,09 zł, 

  - koszty transportu, odbioru i  zagospodarowania odpadów komunalnych z terenów 

    użyteczności publicznej - 15.454,28 zł, 

  - koszty transportu, odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych - 

    625.125,42 zł, 

  - koszty opłaty komorniczej - 31,00 zł. 

- oczyszczanie miast i wsi - wydatkowano kwotę 26.454,78 zł i przeznaczono na: 

  - wynajem i serwis kabin TOI-TOI - 4.942,08 zł, 

  - zakup Miejskiego Punktu Elektroodpadów - 21.512,70 zł. 

- utrzymanie zieleni w miastach i gminach  - wydatkowano kwotę 5.744,90 zł na 

  utrzymanie zieleni (sadzonki kwiatów, drzewka ozdobne, nawóz środki ochrony  

  roślin). 

- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - poniesiono wydatki w kwocie  

  19.866,36 zł i przeznaczono na: 

  - dodatki specjalne z pochodnymi za realizację programu „Czyste Powietrze” -  

    7.656,96 zł, 

  - zakup projektora OPTOMA - 3.033,60 zł, 

  - druk ulotek informacyjnych w ramach realizacji programu „Czyste Powietrze” -  

    1.180,80 zł, 

  - koszty przygotowania dokumentacji związanej z Klastrem Energii - 7.995,00 zł. 

- schroniska dla zwierząt - poniesiono wydatki w kwocie 47.587,87 zł na wyłapywanie  

  i opiekę nad bezdomnymi zwierzętami, zabiegi weterynaryjne. 

Oświetlenie ulic, placów i dróg: 

- oświetlenie uliczne gminy - 100.056,26 zł, 

- konserwacja oświetlenia, wymiana lamp - 15.493,84 zł, 
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- montaż oświetlenia ulicznego w m. Potok Rządowy /fundusz sołecki/ - 9.000,00 zł, 

- opłata za dzierżawę oświetlenia ulicznego i udostępnienie infrastruktury -                  

  26.219,96 zł, 

- przebudowa sieci niskiego napięcia na Rynku w Szydłowie - 6.150,00 zł, 

- rozbudowa i przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy - 38.440,00 zł.  

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze 

środowiska - wydatkowano kwotę 30.414,77 zł i przeznaczono na zakup fotopułapek 

z osprzętem, odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów pochodzących z dzikich 

wysypisk śmieci. 

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - wydatki poniesiono                                 

w wysokości 47.226,30 zł i przeznaczono na unieszkodliwienie materiałów 

budowlanych zawierających azbest - demontaż i transport.  

Pozostała działalność - wydatkowano 4.524.175,07 zł, z przeznaczeniem na: 

- składkę na Ekologiczny Związek Odpadami Komunalnymi w Rzędowie -  2.754,00 zł, 

- zakup środków w ramach przepisów bhp - 6.758,48 zł, 

- wynagrodzenie pracowników - 360.727,40 zł, 

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 20.302,39 zł, 

- składka ZUS - 64.241,39 zł, 

- składka na FP - 8.891,33 zł, 

- zakup materiałów do bieżących prac gospodarczych na terenie gminy, zakup  

  narzędzi, części do sprzętu gospodarczego, zakup paliwa - 35.784,27 zł, 

- zakup wyposażenia dla KGW w Potoku /fundusz sołecki/ - 7.141,72 zł, 

- zakup materiałów do remontu budynku KGW w Brzezinach /fundusz sołecki/ -  

  6.648,50 zł,  

- usługi remontowe i pozostałe dotyczące utrzymania sprzętu gospodarczego -               

  970,00 zł, 

- remont budynku KGW w Brzezinach /fundusz sołecki/ - 13.543,00 zł, 

- wykonanie remontu drewnianej studni na Rynku w Szydłowie - 8.000,00 zł, 

- badania pracowników gospodarczych - 2.417,00 zł, 

- usługi zwyżką, zakup usług pozostałych - 5.299,14 zł, 

- wykonanie ogrodzenia placu rekreacyjnego w Kotuszowie /fundusz sołecki/ -  

  3.000,00 zł, 

- utwardzenie placu w Gackach /fundusz sołecki/ - 6.110,27 zł, 

- zakup wraz z montażem zabawek w Kotuszowie /fundusz sołecki/ - 4.920,00 zł, 
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- usługi telekomunikacyjne - 352,11 zł, 

- delegacje pracownicze - 45,97 zł, 

- ubezpieczenie - 836,00 zł, 

- odpis na ZFŚS - 13.316,65 zł, 

- odsetki od nieterminowo wypłaconego wynagrodzenia, ekwiwalentu za  

  niewykorzystany urlop - 76,16 zł, 

- budowa altany ogrodowo-grillowej w Korytnicy /fundusz sołecki/ - 20.390,54 zł, 

- budowa placu zabaw w Jabłonicy /fundusz sołecki/ - 17.000,00 zł, 

- budowa altany ogrodowo-grillowej w Mokrem /fundusz sołecki/ - 13.000,00 zł,  

- roboty budowlane w ramach zadania pn. „Kompleksowa rewitalizacja wyznaczonego 

  obszaru na terenie gminy Szydłów w celu zapewnienia wysokiej jakości życia 

  mieszkańców” - 3.870.762,75 zł,  

- zakup traktorka do koszenia trawy - 19.986,00 zł, 

- zakup rębaka do gałęzi - 10.900,00 zł. 

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, z wykonania przypada na: 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - wydatki w kwocie 389.115,28 zł poniesiono 

na: 

- dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury - Miejsko-Gminnego  

  Centrum Kultury w Szydłowie - 350.000,00 zł, 

- zakup materiałów i remont świetlicy wiejskiej w Wolicy /fundusz sołecki/-14.115,28 zł, 

- dotację celową na zakup sceny mobilnej dla M-GCK w Szydłowie - 25.000,00 zł. 

Biblioteki 

Wydatki w kwocie 114.000,00 zł poniesiono na: 

- dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury - Miejsko-Gminnej Biblioteki  

  Publicznej w Szydłowie, 

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - poniesiono wydatki w kwocie                                 

296.031,59 zł na przebudowę dachu XVI-wiecznego budynku Skarbczyka należącego 

do Zespołu Zamku Królewskiego w Szydłowie. 

Pozostała działalność 

- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

  organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - 36.000,00 zł.  

 

 

Dział 926 - Kultura fizyczna, z wykonania przypada na:  
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- dotacja celowa na realizację zadań publicznych z zakresu działalności sportowej  

  przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego  - 15.000,00 zł. 

 
Za  2021 roku plan wydatków zrealizowano w 75,99%, z tego: wydatki 

majątkowe na planowaną kwotę 12.740.359,27 zł zrealizowane zostały w kwocie 

6.385.402,83 zł, tj. 50,11% założonego planu, (z kwoty wykonania  6.385.402,83 zł 

wydatki na zadania inwestycyjne roczne wynoszą - 1.310.038,98 zł, limity wydatków 

na wieloletnie programy inwestycyjne - wykonanie -  5.075.363,85 zł).  

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo - zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa 

kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gacki i modernizacja oczyszczalni ścieków 

(2021-2022) jest w trakcie prac projektowych. 

W dziale 801 - Oświata i wychowanie - zadanie inwestycyjne pod nazwą 

„Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Szkoły Podstawowej przy ul. 

Szkolnej 12 (2017-2022) podpisana została umowa z wykonawcą. Realizacja zadania 

w 2022 roku. 

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zadanie inwestycyjne 

pn. „Kompleksowa rewitalizacja wyznaczonego obszaru na terenie gminy Szydłów        

w celu zapewnienia wysokiej jakości życia mieszkańców” (2016-2022) jest w trakcie 

realizacji. Termin zakończenia przypada na 2022 rok. 

Niezrealizowanie wyżej wymienionych zadań inwestycyjnych przyczyniło się do 

zaniżenia wskaźnika wykonania wydatków inwestycyjnych. 

Wydatki bieżące - na plan 23.091.819,56 zł, zostały zrealizowane w wysokości  

20.843.588,00 zł., tj. 90,26% założonego planu. 

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa - remonty bieżące i wyposażenie mieszkań 

komunalnych nie zostały zrealizowane ze względu na trudną sytuację finansową 

gminy.   

W dziale 710 - Działalność usługowa - zmiana studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego oraz zmiana miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Szydłów są w trakcie realizacji. 

Niezrealizowanie wyżej wymienionych zadań bieżących przyczyniło się do zaniżenia 

wskaźnika wykonania wydatków bieżących. 

Na dzień 31 grudnia 2021 roku Gmina posiadała zadłużenie w kwocie 3.300.000,00 zł.  

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

wymagalnych. 
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Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki                               

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii zostały wykonane w kwocie 

52.039,72 zł., tj. 32,91%.  

Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów skorzystał z upoważnienia Rady Miejskiej do 

dokonywania zmian w budżecie i w 2021 roku wydał 19 zarządzeń w tym zakresie. 

 
Stan realizacji zadań i inwestycji 

Wykaz realizowanych zadań i inwestycji prowadzonych przez gminę w roku 2021 

przedstawia poniższa tabela.                 

 Tabela nr 7. Zadania zrealizowane w 2021 r.                                                                     (w złotych) 

Lp. Rodzaj przedsięwzięcia 
Szacun- 

kowa 

wartość 

Środki 

własne 

Wysokość 

dotacji 

Okres 

reali- 

zacji 

1. 

 Instalowanie urządzeń oświetlenia ulicznego na istniejącej   

 linii napowietrznej „Gacki III gm. Szydłów" wzdłuż drogi  

 gminnej w miejscowości Gacki, gm. Szydłów 

17.950,00  17.950,00  -  2021 

2. 

 Demontaż budynku mieszkalnego na terenie realizacji  

 zadania pn. Adaptacja zdegradowanych terenów poprzemy- 

 słowych po zakończonej działalności oczyszczalni ścieków 

48.757,63  48.57,63  -  2021 

3. 
 Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy   

 Szydłów w 2021 r. 
47.226,30  47.226,30  -  2021 

4.  Budowa altany ogrodowo grillowej w Korytnicy 5.500,00  5.500,00  -  2021 

5. 
 Wytyczenie drogi wewnętrznej nr ewid. dz. 466 w Woli  

 Żyznej 
7.500,00  7.500,00  -  2021 

6. 
 Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Potok   

 Rządowy 
9.000,00  9.000,00  -  2021 

7.  Remont odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami 92.250,00  17.250,00  75 000,00  2021 

8.  Remont dachu na budynku OSP Rudki 98..00,00  98.800,00 -  2021 

9.  Budowa altany ogrodowo grillowej w m. Mokre 13.000,00  13.000,00  -  2021 

10. 
 Remont dróg przy użyciu kruszywa w ramach funduszu   

 sołeckiego na terenie gminy Szydłów 
157. 867,31  157.867,31  -  2021 

11. 
 Przebudowa drogi nr ewid. dz. 121 w miejscowości Mokre,   

 od km 0+000 do km 0+450 
125.344,40  125.344,40  -  2021 

12. 
 Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w budynku   

 Urzędu Miasta i Gminy Szydłów 
43.980,00  43980,00  -  2021 

13.  Dostawa i montaż Miejskiego Punktu Elektroodpadów 21.512,70  1.562,70  19.950,00  2021 

14.  Dostawa mebli do budynku OSP Osówka 7.062,02  7.062,02  -  2021 

15. 
 Przebudowa dachu XVI wiecznego budynku Skarbczyka,  

 należącego do Zespołu Zamku Królewskiego w Szydłowie 
296.031,59  164.031,59 132.000,00 2021 

16.  Przebudowa odcinka linii energetycznej w Szydłowie 18.204,00 18.204,00 -  2021 

17. 
 Rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Aktywności   

 Lokalnej w Potoku - II etap 
33.000,00  33.000,00  -  2021 

18. 
 Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 583 w miejscowości   

 Szydłów 
91.000,00  67.200,00  23.800,00  2021 
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19. 
 Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych przy budynku   

 biblioteki 
35.000,00  35.000,00  -  2021 

20. 
 Wykonanie i dosstawa urządzeń w ramach zadania pn. „Bu - 

 dowa placu zabaw w Jabłonicy nr ewid. dz. 100/1 ETAP II” 
17.000,00  17.000,00  -  2021 

21.  Doposażenie placu zabaw w Kotuszowie 4.920,00  4.920,00  -  2021 

22.  Zakup i montaż wiat przystankowych w m. Solec i Kotuszów 11.120,00  11.120,00  -  2021 

23. 
 Przebudowa drogi nr 390027T Korytnica - most, od km  

 0+000 do km 0+370 
144.356,50  29.671,50  114.685,00 2021 

24. 
 Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. dz. 644  

 w miejscowości Kotuszów, od km 0+000 do km 0+535 
160.114,65  33.223,65  126.891,00  2021 

25. 
 Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Ogrodowej  

 w Szydłowie 
20.490,00  20.490,00  - 2021 

26.  Budowa odcinka sieci wodociągowej: Szydłów - Brzeziny 546.353,00  46.353,00  500.000,00  2020/21 

27. 
 Przebudowa dachu budynku sali gimnastycznej z częścią  

 dydaktyczną 
1.224.979,67  605.263,67 619.716,00  2020/21 

Źródło: Urząd Miasta i Gminy Szydłów 

 

Tabela nr 8. Zadania wieloletnie kontynuowane w 2021 r.                                               (w złotych)                                                                              

L.p. Tytuł projektu 

Wartość 

projektu 

Dofinansowa- 

nie 

ze środków UE 

- EFRR  

i budżetu 

państwa 

Wkład własny 

gminy 

Dofinanso- 

wanie na 

wkład 

własny 

gminy  

(środki 

krajowe) 

Wydatki 

(koszty 

kwalifikowalne  

i niekwalifiko- 

walne  

w projekcie) 

poniesione  

w 2021 r. 

Okres 

realizacji 

projektu Wydatki 

kwalifikowal-

ne projektu 

1. 

Kompleksowa 

rewitalizacja 

wyznaczonego obszaru 

na terenie Gminy 

Szydłów w celu 

zapewnienia wysokiej 

jakości życia 

mieszkańców 

5.602.471,55 

3.776.666,26  1.825.805,29  256.000,00  3.757.879,55  
2017-

2022 

4.723.957,82 

2. 

Termomodernizacja 

budynku użyteczności 

publicznej w Szydłowie 

- Szkoły Podstawowej 

przy ul. Szkolnej 12 

2.188.756,26 

1.298.839,45 889.916,81  550.000,00  100,00  
2017-

2022 
1.367.199,42 

 
Fundusz sołecki 

Rok 2021 to kolejny rok, 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 są to środki gminy zarezerwowane w jej budżecie dla sołectw.  

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                             
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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, bo to 

też są środki publiczne. Przy ich wydatkowaniu należy 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 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 2021 r. 

zaplanowano w gminie Szydłów środki na wydatki w ramach funduszu sołeckiego                                      

w kwocie 360.671,42 zł, a zrealizowano wydatki na kwotę 350.289,66 zł. Poniżej 

przedstawiono realizację wydatków w 2021 r. w poszczególnych sołectwach:  

Fundusz sołecki 2021 r. 
   Tabela nr 9. Fundusz sołecki w 2021 r.                                                                          w złotych 

Sołectwo 
Kwota 

przyznana 
na 2021 r. 

Kwota 
zrealizowana 

w 2021 r. 

Zadania zrealizowane  
w ramach funduszu 
sołeckiego w 2021 r. 

Szydłów  47.208,30 47.208,30 
Bieżący cząstkowy remont dróg gmin-
nych wewnętrznych. Zakup sprzętu 
i wyposażenia dla OSP Szydłów. 

Potok  27.144,77 27.141,72 

Rozbudowa i przebudowa budynku 
Centrum Aktywności Lokalnej. Zakup 
sprzętu i wyposażenia dla KGW  
w Potoku.  

Potok 
Rządowy  

12.887,87 12.887,87 
Budowa oświetlenia ulicznego - zakup  
i montaż lampy ulicznej LED. Zakup 
kruszywa na drogi. 

Wymysłów  10.338,62 10.338,62 Bieżący remont drogi gminnej.  

Gacki  31.110,27 31.110,27 
Bieżący remont drogi gminnej oraz 
utwardzenie placu. 

Korytnica  20.441,19 20.390,54 
Budowa altany ogrodowo-grillowej - 
etap II. 

Kotuszów  20.913,28 20.833,28 

Bieżący cząstkowy remont drogi gmin-
nej wewnętrznej. Zakup zabawki na 
plac zabaw. Montaż ogrodzenia na 
placu zabaw.  

Mokre  15.673,16 15.673,16 Budowa altany ogrodowo-grillowej.  
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Solec  26.436,65 26.436,65 

Wykonanie projektu budowy budynku 
świetlicy wiejskiej. Zakup sprzętu 
i umundurowania dla jednostki OSP 
Solec.   

Grabki Duże  25.350,86 25.350,86 
Bieżący cząstkowy remont dróg gmin-
nych wewnętrznych.  

Brzeziny  27.191,98 27.191,27 
Bieżący cząstkowy remont drogi gmin-
nej wewnętrznej. Remont budynku 
KGW w Brzezinach. 

Jabłonica  17.561,49 17.000,00 
Budowa placu zabaw w Jabłonicy   
- zakup zabawek. 

 Wolica  14.115,28 14.115,28 
Modernizacja świetlicy wiejskiej  
w Wolicy. 

Osówka  19.685,86 10.000,00 Remont drogi gminnej wewnętrznej. 

Rudki  22.518,36 22.518,36 
Remont dachu na budynku OSP  
w Rudkach.  

Wola Żyzna  22.093,48 22.093,48 
Wytyczenie i remont drogi gminnej 
wewnętrznej.  

RAZEM: 360.671,42 350.289,66 × 

Źródło: Urząd Miasta i Gminy Szydłów 

 

 
Stan mienia komunalnego 

Łączna powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Szydłów na dzień 

31.12.2021 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 

gruntów stanowiących mienie Gminy Szydłów przedstawia poniższe zestawienie:   

Ogólne zestawienie mienia Gminy Szydłów na dzień 31.12.2021 r. 

 

Grunty stanowiące mienie Gminy Szydłów ogółem:           232,4212 ha 

                                                                             

Użytki rolne:                76,1450 ha 

w tym:  

 - grunty orne R               37,4457 ha 

 - sady S                   2,1461 ha 

 - łąki trwałe Ł         2,4287 ha 

 - pastwiska trwałe Ps                12,0918 ha 

 - grunty rolne zabudowane B-R      9,4970 ha 

 - rowy W                    0,1651 ha 

 - grunty zadrzewione i zakrzewione    1,7100 ha 

 - lasy Ls                  10,6606 ha 

  

Grunty zabudowane i zurbanizowane:                      146,2432 ha 

w tym:   



43 
 

 - tereny mieszkaniowe B                  0,0300 ha 

 - inne tereny zabudowane Bi                1,1889 ha 

 - tereny rekreacyjno wypoczynkowe Bz              1,4700 ha 

 - tereny komunikacyjne:  

     drogi dr                                      143,4943 ha 

w tym drogi gminne                                    47,4622 ha 

  w tym drogi wewnętrzne              96,0321 ha 

     tereny kolejowe Tk        0,0600 ha 

 

Nieużytki: N                              9,0452 ha 

 

Tereny różne  Tr                    0,9878 ha 

 

Na dzień 31.12.2021 r. Gmina Szydłów: 

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

    własność innych podmiotów, a oddanych Gminie Szydłów w użytkowanie   

    wieczyste, 

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

    fizycznych o łącznej wartości 257.678,90 zł, 

3) posiada 6,1559 ha wydzierżawionych gruntów rolnych przez osoby fizyczne.  

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego.  

W okresie od dnia 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wystąpiły zmiany  

w stanie mienie komunalnego: 

zmniejszenia:  

- sprzedano grunty orne o powierzchni 0,0603 ha, 

zwiększenia:  

- nabyto z mocy prawa grunt zajęty pod drogę gminną nr 390013T w Gackach o pow.   

  0,0908 ha. 

 

IV. ZABYTKI ORAZ DOBRA KULTURY W GMINIE SZYDŁÓW 

 
Zabytki w gminie Szydłów to głównie układ urbanistyczny Szydłowa wraz                             

z murami obronnymi, kościoły, pałac, park i inne. Ponad 80% zabytków jest w stanie 

dobrym lub zadowalającym.  

Znaczące zabytki znajdują się w Szydłowie, Grabkach Dużych, Kotuszowie i Potoku. 

 
 
 

Zabytki będące w rejestrze Wojewódzkiego Konserwatora zabytków 
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Tabela nr 10. Wykaz zabytków na terenie Gminy Szydłów 

Lp. Nazwa zabytku Położenie 
Data 

powstania 
Uwagi 

1. 

Zespół pałacowy 

 - pałac, 

 - 2 pawilony, 

 - baszta, 

 - oficyna, 

 - park (pozostałości) 

Grabki Duże II poł. XVIII w. 
Własność 

prywatna 

2. 
 Kościół par. pw. św. Jakuba 

 Starszego 
Kotuszów II poł. XVII w. - 

3. 
 Kościół parafialny pw. Wniebowzię- 

 cia NMP 
Potok lata 1647-1648  - 

4.  cmentarz „stary”, nieczynny Potok II poł. XIX w. - 

5.  układ urbanistyczny   - 

6. 

Zespół kościoła parafialnego  

- kościół, pw. św. Władysława: 

  - dzwonnica (d. baszta miejska), 

  - brama na cmentarz kościelny,  

   - kościół filialny pw. Wszystkich Św. 

Szydłów 

 

XIV-XVII w. 

XIV - XVII w. 

XVIII w. 

XV w. 

 

- 

7. 
 Ruiny kościoła szpitalnego Świętego   

 Ducha 
Szydłów lata 1650-53 - 

8.  Ruiny szpitala Szydłów 1640 r. - 

9. Synagoga Szydłów pocz. XVI, XX, 

obecnie Miejsko-

Gminne Centrum 

Kultury 

10. 

zespół zamkowy: 

- „Sala Rycerska” (trwała ruina),  

- „skarbczyk”, 

- budynek bramny,  

- mury obronne 

- mury miejskie,   

- brama Krakowska, ul. Kazimierza   

  Wielkiego, 

- relikty bramy przy ul. Staszowskiej 

Szydłów 

II poł. XIV 

 XIV 

1528 r. 

pocz. XVII w.  

XIV w. 

II poł. XIV w. 

 

XIV w. 

 

- 

11. 

zagroda, ul. Krakowska, drewniana: 

- chałupa, budynek inwentarski   

  (stajnia, obora,  chlew) 

Szydłów XVIII-XIX w. - 

12. 

zagroda, ul. Krakowska, drewniana: 

- chałupa, budynek inwentarski   

  (stajnia, obora,  chlew) 

Szydłów XVIII-XIX w. 
Własność 

prywatna 

 
Efektem poniesionych przez Gminę Szydłów w latach poprzednich jak i w 2021 r. 

wydatków na remonty  i odbudowę zabytków, większość z nich  jest w stanie dobrym 

lub zadowalającym. 

V. REALIZACJA POLITYK, PROGRAMÓW, STRATEGII  
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Strategia rozwoju gminy Szydłów na lata 2016 - 2023 

Strategia Rozwoju Gminy Szydłów na lata 2016 - 2023, przyjęta przez Radę Gminy 

Szydłów w dniu 18 kwietnia 2016 r. Uchwałą Nr XXII/ 127/ 2016, jest podstawowym 

instrumentem długofalowego zarządzania jednostką samorządu terytorialnego, 

określającym wizję i strategiczne kierunki rozwoju gminy. Zapewnia ona ciągłość                             

i trwałość działań władz gminy, niezależnie od zmieniających się uwarunkowań.  

Źródłem finansowania zadań zaplanowanych do realizacji były, oprócz środków 

pochodzących z budżetu Gminy Szydłów następujące programy, fundusze i instytucje:  

1) Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-  

2020 (RPO WŚ 2014-2020), 

2) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER 2014-2020), 

3) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020), 

4) Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 (FIO 2014-2020), 

5) Rządowy Program na rzecz Aktywności Osób Starszych na lata 2014-2020 (ASOS    

    2014-2020), 

6) Środki finansowe pochodzące z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego  

    (MKiDN), 

7) Środki finansowe pochodzące z Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu  Marszałkow - 

    skiego Województwa Świętokrzyskiego oraz Starostwa Powiatowego w Staszowie, 

8) Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, 

9) Fundusz Promocji Kultury. 

          Różnorodność źródeł finansowania zapewniała większą efektywność, spójność 

i synergię realizacji celów określonych w Strategii. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projekty priorytetowe do realizacji na terenie Gminy Szydłów w latach 2016-2023                     
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w ramach Strategii 
 
Tabela nr 11. Projekty priorytetowe Strategia rozwoju gminy Szydłów na lata 2016 – 2023 
 

PROJEKT 1. 

Nazwa projektu Kompleksowa rewitalizacja miejscowości Szydłów i Grabki Duże w celu zapewnienia wysokiej 

jakości życia mieszkańców 

Okres realizacji 2016-2023 
Szacunkowa 

wartość 
18 mln zł 

Zakres rzeczowy 

projektu wraz  

z uzasadnieniem 

Obszarem przeznaczonym do rewitalizacji są miejscowości Szydłów oraz Grabki Duże. Na 

zdegradowanym obszarze skoncentrowane są negatywne zjawiska dotyczące sfery społecznej, 

gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, środowiskowej oraz kulturowej, takie jak niska 

przedsiębiorczość i aktywność społeczna mieszkańców oraz niedostateczny poziom zachowania 

i wykorzystania obiektów dziedzictwa kulturowego. Planowany zakres rzeczowy projektu to: 

1. Zagospodarowanie zespołu min kościoła i szpitala pw. Świętego Ducha oraz szpitala dla  

    ubogich i starców przed dalszą erozją i niszczeniem poprzez nadanie im nowych funkcji    

    oraz udostępnienie ich dla zwiedzających. 

2. Utworzenie gry terenowej na terenie Szydłowa, bazującej na lokalnym dziedzictwie  

    kulturowym. 

3. Termomodernizacja, remont i przebudowa budynków użyteczności publicznej: Urzędu   

    Gminy, Szkoły Podstawowej im. Jana Kaczorowskiego, Gimnazjum im. Władysława St.  

    Reymonta wraz z salą gimnastyczną w Szydłowie oraz wyposażenie tychże placówek  

    dydaktycznych w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne. 

4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wymiana odcinków wodociągu na ul. Soleckiej,    

    Kieleckiej, Górki, Opatowskiej, Ogrodowej i Brzezińskiej w Szydłowie oraz brakujących  

    fragmentów w Grabkach Dużych. 

5. Przebudowa ul. Targowej i części ul. Staszowskiej (wjazd do Rynku i dojazd do Synagogi),    

    ul. Ogrodowej, Opatowskiej, Armii Krajowej, Wschodniej, Cmentarnej w Szydłowie oraz  

    fragmentów dróg gminnych w Grabkach Dużych. 

6. Przebudowa parkingu przy ul. Kieleckiej w Szydłowie oraz jego bezpośredniego otoczenia. 

7. Zagospodarowanie terenu pod murem obronnym przy Placu Zamkowym poprzez budowę  

    boiska sportowego. 

8. Remont kapitalny wraz z przebudową i zabezpieczenie przed całkowitą degradacją   

    techniczną zabytkowego budynku dawnego Urzędu Gminy oraz jego adaptacja do nowych  

    funkcji społecznych i kulturalnych, nawiązujących do tożsamości lokalnej lub przy braku  

    technicznej możliwości zachowania i remontu budynku - budowa obiektu pełniącego  

    funkcje społeczne i kulturalne. 
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9.    9. Adaptacja i renowacja budynku Skarbczyka (Muzeum Regionalne) oraz pomieszczeń   
10.        Biblioteki Gminnej na kolejne sale ekspozycyjne wraz z udostępnieniem posiadanych  
11.        zbiorów historycznych. 
12.  10. Zagospodarowanie ruin Sali Rycerskiej na działalność kulturalną, w tym organizację    
13.        wydarzeń. 

 11. Wykonanie prac pozwalających zabezpieczyć budynek dawnej bramy zamkowej,  

       poprawić jego estetykę oraz dostosować do pełnienia funkcji kulturalnych. 

14.  12. Renowacja Synagogi - zabezpieczenie przed degradacją zabytkowego wnętrza,   
15.        odnowienie elewacji zewnętrznej oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku,  
16.        nawiązując do całościowego i spójnego wizerunku historycznego oraz kulturowego  
17.        Szydłowa. 
18.  13. Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Kazimierza Wielkiego a rzeką Ciekącą  
19.        (Szydłówką). 
20.  14. Zagospodarowanie i modernizacja istniejącej przestrzeni publicznej w Grabkach Dużych 
21.        i  przeznaczenie jej na funkcje sportowe i rekreacyjne prowadzące do aktywnego  
22.        wypoczynku i spędzania wolnego czasu przez mieszkańców gminy. 
23.  15. Zabezpieczenie, ochrona i udostępnianie odsłonięcia geologicznego w Szydłowie. 
24.  16. Utworzenie targowiska przeznaczonego do promocji i sprzedaży lokalnych produktów w  
25.        celu pobudzenia aktywności gospodarczej mieszkańców. 
26.  17. Aktywizacja i wzmacnianie więzi społecznych i gospodarczych mieszkańców  
27.        zdegradowanego obszaru. 
28.  18. Rozszerzanie oferty zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, edukacyjno- 
29.        wychowawczych, doradczych, psychologiczno-pedagogicznych w szkołach  
30.        podstawowych i gimnazjach. 
31.  19. Rozszerzanie i podnoszenie jakości oraz dostosowanie do potrzeb społeczności lokalnej  
32.        oferty usług świadczonych przez Wiejski Dom Kultury w Grabkach Dużych. 
33.  20  Budowanie lokalnych, międzysektorowych partnerstw na rzecz rozwiązania  
34.        zidentyfikowanych problemów i wykorzystania potencjału obszaru. 
35.  21. Realizacja projektów aktywizujących osoby bezrobotne oraz znajdujące się w trudnej  
36.        sytuacji na rynku pracy - współpraca z PUP. 

 

Cele i działania, 

w które wpisuje się 

projekt 

  Zakres rzeczowy projektu priorytetowego 1. wpisuje się we wszystkie cele i działania   

  Strategii Rozwoju Gminy Szydłów na lata 2016-2023. 

Możliwe źródła 

finansowania 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020: 
Oś priorytetowa 2. Konkurencyjna gospodarka. 
Działanie 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MSP. 
Oś priorytetowa 4. Dziedzictwo naturalne i kulturowe. 
Działanie 4.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego. 
Oś priorytetowa 6. Rozwój miast. 
Działanie 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich. 
Oś priorytetowa 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo. 
Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz 

kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego. 
Oś priorytetowa 10. Otwarty rynek pracy. 
Działanie 10.2 Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29. roku 

życia. 
Poddziałanie 10.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29. roku życia 

pozostających bez zatrudnienia. 
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Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: 
M07- Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich. 
8.2.7.3.1. Budowa lub modernizacja dróg lokalnych. 
8.2.7.3.3. Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni 

publicznej. 
8.2.7.3.4. Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele 1 promocji 

lokalnych produktów. 
8.2.7.3.5. Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego. 
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014—2020: 
Priorytet 1. Małe inicjatywy. 
Kierunek działania 3. Wspieranie młodych organizacji pozarządowych. 
Priorytet 2. Aktywne społeczeństwo. 
Kierunek działania 3. Poprawa zdolności organizacji pozarządowych do mobilizowania 

zasobów. 
Kierunek działania 5. Wspieranie aktywnych form integracji społecznej. 
Priorytet 3. Aktywni obywatele. 
Kierunek działania 4. Wspieranie tworzenia partnerstw (w tym partnerstwa publiczno-

społecznego) i innych form współpracy, służących aktywizacji obywateli oraz przekazywaniu 

im realizacji zadań publicznych. 

PROJEKT 2. 

Nazwa projektu Wsparcie organizacji i edukacji w zakresie produkcji i przetwórstwa rolno- 
spożywczego 

Okres realizacji 2016-2023 
Szacunkowa 

wartość 
1 mln zł 

Zakres rzeczowy 

projektu wraz  

z uzasadnieniem 

   Projekt dotyczyć będzie nawiązania współpracy pomiędzy Gminą Szydłów 
   a ośrodkami naukowymi i badawczymi, w celu podniesienia jakości organizacji 
   i edukacji rolników w zakresie produkcji i przetwórstwa rolno-spożywczego. 
   W szczególności wsparcie obejmować będzie: 
   1. Nawiązanie współpracy ze Świętokrzyskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego oraz 

       innymi ośrodkami badawczymi. 
   2. Doradztwo w zakresie stosowania nowoczesnych technologii w produkcji rolno-  

       spożywczej oraz ekologicznych metod produkcji. 
  3. Prace badawcze w celu poprawy jakości produkcji. 
  4. Współpracę w praktycznym wdrażaniu wyników badań naukowych. 

5. Szkolenia z branży rolniczej, finansowej, inwestycyjnej itp. prowadzącej do rozwoju 
     przedsiębiorczości rolniczej, tworzenia grup producentów oraz wspierania powstawania   

     działalności pozarolniczych. 
6. Organizację wyjazdów studyjnych. 

Cele i działania,  

w które wpisuje się 

projekt 

 Cel strategiczny 2. Szydłów - kapitał ludzki podstawą rozwoju gospodarczego gminy. 
 Cel operacyjny 2.1. Rozwój nowoczesnej produkcji rolniczej i przetwórstwa rolno-   

  spożywczego. 
 Działanie 2.1.1. Modernizacja gospodarstw rolnych i przetwórstwa rolno- -spożywczego. 
 Działanie 2.1.2. Wspieranie grup i organizacji producentów. 

Możliwe źródła 

finansowania 
  Środki finansowe budżetu Gminy Szydłów. 
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PROJEKT 3. 

 

Nazwa projektu 
Rozbudowa, przebudowa, termomodernizacja i wyposażenie budynku Samodzielnego 

Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej (SP ZOZ) w Szydłowie 

Okres realizacji 2016-2020 Szacunkowa 
wartość 1,6 mln zł 

Zakres rzeczowy 

projektu wraz  

z uzasadnieniem 

  W ramach projektu zaplanowano następujące przedsięwzięcia: 
  1. Zapewnienie dostępu do gabinetów dla osób starszych i niepełnosprawnych. 
  2. Dostosowanie pomieszczeń do obecnych standardów dotyczących świadczenia usług  

      zdrowotnych. 
  3. Przebudowa dachu. 
  4. Przebudowa instalacji budynku z zastosowaniem nowoczesnych technologii, w tym OZE. 
  5. Dostosowanie budynku do aktualnych wymagań w zakresie zużycia energii. 
  6. Wyposażenie obiektu w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną. 

Cele i działania, w 

które wpisuje się 

projekt 

 Ceł strategiczny 1. Szydłów - markowym produktem turystycznym. 
 Cel operacyjny 1.2. Stworzenie atrakcyjnej przestrzeni dla mieszkańców i turystów. 
 Działanie 1.2.2. Podnoszenie jakości i dostępności usług publicznych. 
 

Możliwe źródła 

finansowania 

 Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020: 
 Oś priorytetowa 3. Efektywna i zielona energia. 
 Działanie 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł    

                        energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym. 
 Oś priorytetowa 7. Sprawne usługi publiczne. 
 Działanie 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna. 

PROJEKT 4. 

Nazwa projektu Wsparcie tworzenia produktu turystycznego opartego na potencjale zalewu 
w Chańczy 

Okres realizacji 2016-2023 Szacunkowa 
wartość 1 mln zł 

Zakres rzeczowy 

projektu wraz 

z uzasadnieniem 

  Celem projektu jest rozszerzenie oferty turystycznej i rekreacyjnej oferowanej przez Gminę   

  Szydłów poprzez wykorzystanie sąsiadującego z gminą zbiornika wodnego Chańcza.     

  Wsparcie przedsięwzięcia ma polegać w szczególności na: 
1.   1. Zainicjowaniu współpracy pomiędzy reprezentantami samorządów Gminy Raków oraz  
2.       Miasta i Gminy Staszów w celu budowy wspólnego produktu turystycznego opartego na   
3.       potencjale zalewu Chańcza. 
4.   2. Wspieraniu przedsięwzięć mających na celu zagospodarowanie i uporządkowanie terenów  
5.       wokół zbiornika wraz z wykonaniem spójnego oznakowania. 

  3. Wspieraniu współpracy przedstawicieli sektora turystycznego. 
  4. Prowadzeniu wspólnych działań marketingowych. 

Cele i działania, 

w które wpisuje się 

projekt 

  Cel strategiczny 1. Szydłów - markowym produktem turystycznym. 
  Cel operacyjny 1.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego. 
  Działanie 1.1.2. Racjonalne i efektywne wykorzystanie zasobów przyrody. 
  Cel strategiczny 2. Szydłów - kapitał ludzki podstawą rozwoju gospodarczego gminy. 
  Cel operacyjny 2.2. Wzrost przedsiębiorczości i aktywności społecznej mieszkańców. 
  Działanie 2.2.  

Możliwe źródła 

finansowania 
  Środki finansowe budżetu Gminy Szydłów oraz współpraca z współpraca z LGD „Białe   

  Ługi” i „LGR Świętokrzyski Karp”. 

Źródło: Opracowanie własne 
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Źródłem finansowania zadań zaplanowanych do realizacji były, oprócz środków 

pochodzących z budżetu Gminy Szydłów, następujące programy, fundusze                                  

i instytucje:  

1) Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-  

2021 (RPO WŚ 2014-2020), 

2) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER 2014-2020), 

3) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020), 

4) Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 (FIO 2014-2020), 

5) Rządowy Program na rzecz Aktywności Osób Starszych na lata 2014-2020 (ASOS    

    2014-2020), 

6) Środki finansowe pochodzące z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego  

    (MKiDN), 

7) Środki finansowe pochodzące z Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu  Marszałkow - 

    skiego Województwa Świętokrzyskiego oraz Starostwa Powiatowego w Staszowie, 

8) Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, 

9) Fundusz Promocji Kultury. 

          Różnorodność źródeł finansowania zapewniała większą efektywność, spójność 

i synergię realizacji celów określonych w Strategii. 

Dla realizacji wyżej wymienionych celów w 2021 roku podjęto szereg 

dynamicznych działań inwestycyjnych oraz społecznych, w tym: w zakresie 

infrastruktury rekreacyjno - sportowej, drogowej, związanych z gospodarką wodno-

ściekową, poprawy jakości edukacji, rozszerzenia usług rekreacyjnych i sportowych, a 

także integracji społecznej.     

          Wszystkie podjęte w 2021 r. działania opisane w niniejszym dokumencie są 

realizowane zgodnie z założeniami Strategii Rozwoju Gminy Szydłów. 

Główne cele i założenia, które były przewidziane do realizacji w roku 2021, zostały                        

w zdecydowanej większości podjęte i zrealizowane. 

 
Plan odnowy miejscowości Gacki na lata 2014 - 2021 

Uchwalony został Uchwałą Nr XLIX/ 237/ 2014 Rady Gminy Szydłów z dnia 18 

czerwca 2014 r. Plan Odnowy Miejscowości Gacki zakładał realizację określonych 

przedsięwzięć i zadań inwestycyjnych.  

Za obszary o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców                           

i sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich położenie 
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oraz cechy funkcjonalne i przestrzenne w miejscowości Gacki uznane zostały                          

w szczególności:  

- teren wokół budynku po szkole podstawowej,  

- teren wokół remizy strażackiej. 

Analizę służącą do opracowania Planu Odnowy Miejscowości Gacki wykonano 

techniką SWOT, tj. techniką polegającą na segregacji posiadanych informacji w jakiejś 

tematyce na cztery kategorie czynników strategicznych: S - mocne strony: wszystko to 

co stanowi atut, przewagę, zaletę analizowanego obiektu; W - słabe strony: wszystko 

to co stanowi słabość, barierę, wadę analizowanego obiektu; O - szanse: wszystko to 

co stwarza dla analizowanego obiektu szansę korzystnej zmiany; T  - zagrożenia: 

wszystko to co stwarza dla analizowanego obiektu niebezpieczeństwo zmiany 

niekorzystnej. Technika ta służy do wypracowanie planów i wariantów działań                                   

w przyszłości, obejmuje przedstawienie wstępnych strategii działania. 

W wyniku tych działań ustalono Analizę SWOT dla Planu Odnowy Miejscowości 

Gacki. 

Tabela nr 12. Analiza SWOT miejscowości Gacki 

S – mocne strony W – słabe strony 

 Położenie w pobliżu Szydłowa  

 Stale zwiększająca się liczba mieszkańców    

   - proces odwrotny do spadkowej tendencji  

   w Gminie Szydłów  

 Dogodne warunki do rozwoju sadownictwa  

Budynek OSP  

 Budynek starej szkoły  

 Dobra sieć dróg  

 Duży potencjał społeczny (Ochotnicza  

   Straż Pożarna, Koło Gospodyń)  

 Mały zbiornik wodny - Gliniak 

 Brak infrastruktury sportowej  

 Brak miejsca zabaw dla dzieci  

 Słaba dostępność komunikacji   

   autobusowej i busowej  

 Patologie społeczne – bezrobocie  

   i alkoholizm  

 Stara szkoła wymagająca nakładów  

   inwestycyjnych  

 Brak istotnych obiektów zabytkowych 

O – szanse T – zagrożenia 

 Budowa boiska szansą na organizację czasu  

   wolnego dla dzieci, młodzieży i dorosłych  

   mieszkańców wsi  

 Budowa placu zabaw dla dzieci  

 Poprawa infrastruktury drogowej  

   (nawierzchnie, chodniki, rowy)  

 Dalszy rozwój sadownictwa  

 Pozyskanie funduszy unijnych z okresu  

   programowania 2014-2020  

 Większa aktywizacja społeczności lokalnej  

Stworzenie miejsc pracy poprzez budowę  

   przetwórni owoców 

 Bezrobocie  

 Pogorszenie stanu infrastruktury dróg  

 Zniechęcenie do pracy w rolnictwie ze  

   względu na nieopłacalność produkcji  

 Brak rozwoju życia kulturowego  

   i społecznego  

 Nuda, brak rozrywki, sposobu i miejsca na  

   spędzanie wolnego czasu dla dzieci  

   i młodzieży  

 Ograniczone środki finansowe budżetu  

   Gminy  

 Emigracja zarobkowa i zmniejszenie  

   liczby mieszkańców 
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Z analizy SWOT wynikła przewaga mocnych stron nad słabymi oraz przewaga 

szans nad zagrożeniami. Mieszkańcy widzieli wiele możliwości w zakresie poprawy 

wizerunku wsi, nie zapominając o zagrożeniach - głównie warunkowanych czynnikami 

zewnętrznymi. Powyższa analiza stanowiła źródło do zaplanowania określonych 

przedsięwzięć w miejscowości Gacki w perspektywie czasowej 7 najbliższych lat. 

Plan Odnowy Miejscowości Gacki zakładał realizację niżej wyszczególnionych 

przedsięwzięć i zadań inwestycyjnych. Wynikały one wprost z przeprowadzonej 

analizy i przyjętych priorytetów rozwoju miejscowości. 

 
Tabela nr 13. Zadania inwestycyjne w ramach Planu Odnowy Miejscowości Gacki  
                       na lata 2014-2021 

w złotych 

L.p. Nazwa planowanego zadania Czas realizacji Nakłady brutto 

1. Budowa boiska sportowego  2014 - 2015 180.000 

2. Budowa placu zabaw  2014 - 2015 80.000 

3. Remont remizy OSP  2016 - 2017 20.000 

4. Modernizacja budynku byłej szkoły  2017 - 2018 150.000 

5. Kanalizacja miejscowości  2018 - 2020 200.000 

6. Gazyfikacja miejscowości  2020 150.000 

7. Melioracja miejscowości   2021 200.000 

 

Po upływie okresu czasu określonego uchwałą wprowadzającą w życie Plan 

Odnowy Miejscowości Gacki stwierdzić należy, że na dzień 31.12.2021 r. zrealizowano 

3 z zakładanych celów (pozycje 2, 3 i 4 ww. tabeli), tj. budowę placu zabaw, remont 

remizy OSP oraz modernizację budynku byłej szkoły. Ze względów finansowych - 

niedostateczna wielkość środków finansowych w budżecie gminy w okresie 

przewidzianym w uchwale, a także technicznych - brak planów zagospodarowania 

przestrzennego, itp. nie wykonano zamierzeń wymienionych w pkt. 1 i 5 – 7, tj. budowy 

boiska sportowego, kanalizacji miejscowości, gazyfikacji miejscowości i melioracji 

miejscowości. Należy dodać, że poczynione w 2021 r. działania organu 

wykonawczego gminy pozwolą na zrealizowanie budowy sieci kanalizacyjnej w 

miejscowości Gacki w 2022 r.   
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Plan odnowy miejscowości Potok na lata 2014 - 2021 

 
Plan ten przyjęto Uchwałą Nr XLIX/ 236/ 2014 Rady Gminy Szydłów z dnia 18 

czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Potok na lata 

2014 - 2021 i zakładał realizację w Potoku określonych przedsięwzięć i zadań 

inwestycyjnych. 

Za obszary o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców                           

i sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich położenie 

oraz cechy funkcjonalne i przestrzenne w miejscowości Potok uznane zostały                          

w szczególności:  

- teren wokół kościoła parafialnego,  

- teren wokół budynku po szkole podstawowej, 

- teren starego cmentarza. 

Analizę służącą do opracowania planu odnowy Miejscowości Potok wykonano 

techniką SWOT podczas zebrania wiejskiego w dniu 15 czerwca 2014 r. w Potoku. 

Tabela nr 14. Analiza SWOT miejscowości Potok 

S – mocne strony W – słabe strony 

 Atrakcyjne położenie w pobliżu lasów  

 Dobra sieć drogowa  

 Zabytkowy kościół z XVII w.  

 Budynek po szkole podstawowej  

 Punkt przedszkolny wraz z placem zabaw  

 Filia ośrodka zdrowia  

 Dogodne warunki do powstania farm  

   wiatrowych  

 Duży potencjał społeczny - OSP w Potoku 

 Nieczynna linia kolejki wąskotorowej  

 Stary cmentarz z zabytkowymi nagrobkami 

 Położenie z dala od większych miejscowości    

   w tym od Szydłowa (gmina - 9 km) i Staszowa 

   (powiat - 23 km)  

 Kościół wymagający remontu dachu  

 Zagospodarowanie wokół kościoła - brak   

   chodników, nieutwardzony parking  

 Stale zmniejszająca się liczba mieszkańców  

 Brak infrastruktury sportowej  

 Słaba dostępność komunikacji autobusowej  

 Patologie społeczne - bezrobocie i alkoholizm 

 Stara szkoła wymagająca nakładów  

   inwestycyjnych  

 Remiza strażacka wymagająca modernizacji  

 Brak parkingu przy starym cmentarzu 

O – szanse T – zagrożenia 

 Remont dachu na kościele szansą na   

   uratowanie cennego zabytku  

 Zbudowanie chodników i utwardzenie  

   placu przykościelnego szansą na poprawę  

   estetyki miejscowości  

 Budowa boiska i placu zabaw szansą na  

 Bezrobocie  

 Pogorszenie stanu infrastruktury dróg  

 Zniechęcenie do pracy w rolnictwie ze   

   względu na nieopłacalność produkcji  

 Brak rozwoju życia kulturowego  

   i społecznego  
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   organizację czasu wolnego  

 Modernizacja starej szkoły  

 Budowa kanalizacji  

 Budowa brakującego odcinka wodociągu 

 Poprawa infrastruktury drogowej  

   (nawierzchnie, chodniki, rowy)  

 Pozyskanie funduszy unijnych z okresu  

   programowania 2014-2020  

 Większa aktywizacja społeczności lokalnej  

 Rozwój agroturystyki  

 Budowa farmy wiatrowej  

 Stworzenie miejsc pracy  

 Modernizacja basenu pożarowego  

 Modernizacja remizy  

 Budowa parkingu przy cmentarzu  

 Zagospodarowanie nieczynnych baz po GS  

   i kółku rolniczym  

 Powstanie szlaku turystycznego śladem  

   kolejki wąskotorowej 

 Nuda, brak rozrywki, sposobu i miejsca na  

   spędzanie wolnego czasu dla dzieci  

   i młodzieży  

 Ograniczone środki finansowe budżetu    

   Gminy 

 Emigracja zarobkowa i zmniejszenie  

   liczby mieszkańców  

 Marginalizacja miejscowości 

 

Z analizy SWOT wyłoniła się równowaga mocnych i słabych stron miejscowości 

oraz przewaga szans nad zagrożeniami. Mieszkańcy widzieli wiele możliwości                                  

w zakresie poprawy wizerunku wsi, nie zapominając o zagrożeniach - głównie 

warunkowanych czynnikami zewnętrznymi. Powyższa analiza stanowiła źródło do 

zaplanowania określonych przedsięwzięć w miejscowości Potok w perspektywie 

czasowej 7 następnych lat. 

Przyjęty Uchwałą Nr XLIX/ 236/ 2014 Rady Gminy Szydłów z dnia 18 czerwca 

2014 r. Plan Odnowy Miejscowości Potok zakładał realizację określonych 

przedsięwzięć i zadań inwestycyjnych. Wynikały one wprost z przeprowadzonej 

analizy i przyjętych priorytetów rozwoju miejscowości. 

 
Tabela nr 15. Zadania inwestycyjne w ramach Planu Odnowy Miejscowości Potok  
                       na lata 2014-2021 

                                                                                                                                          w złotych 

L.p. Nazwa planowanego zadania 
Czas 

realizacji 

Nakłady 

brutto  

1. Remont dachu kościoła parafialnego    2014 - 2015 380.000 

2. Budowa parkingu przy starym cmentarzu   2015 - 2016 80.000 

3. Modernizacja dróg gminnych   2015 - 2021 150.000 

4. Modernizacja remizy strażackiej   2015 - 2016 50.000 
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5. Remont basenu pożarowego   2016 15.000 

6. Budowa rowów odwadniających   2016 - 2017 30.000 

7. Modernizacja boiska sportowego   2017 30.000 

8. Budowa placu zabaw   2017 20.000 

9. Zagospodarowanie budynku „Domu ludowego”   2017 - 2018 80.000 

10. Zagospodarowanie bazy po GS „SCh”   2018 - 2019 150.000 

11. Zagospodarowanie bazy po kółku rolniczym   2019 - 2020 80.000 

12. Skanalizowanie miejscowości   2021 300.000 

13. Odnowa obiektów zabytkowych  2014 - 2021 20.000 

 

Po upływie okresu czasu określonego uchwałą wprowadzającą w życie Plan 

Odnowy Miejscowości Potok stwierdzić należy, że na dzień 31.12.2021 r. 

zrealizowano: remont dachu kościoła parafialnego, budowę parkingu przy starym 

cmentarzu, częściowo zmodernizowano drogi gminne, budowę placu zabaw i odnowę 

obiektów zabytkowych.  

Ze względu na bardzo zły stan techniczny budynku remizy strażackiej, 

ostatecznie zdecydowano o dobudowaniu garażu na wóz strażacki do budynki 

Centrum Aktywności Lokalnej w Potoku oraz o przystosowaniu jednej z sal na potrzeby 

OSP Potok. Zadania to jest obecnie w trakcie realizacji. 

Zagospodarowanie bazy magazynowej po byłej Gminnej Spółdzielni  

„Samopomoc Chłopska” w Szydłowie, która była właścicielem obiektu, nastąpiło bez 

udziału samorządu gminy, ponieważ likwidator GS „SCh” sprzedał obiekt osobom 

prywatnym i obecnie znajdują się tam budynek mieszkalny i warsztat samochodowy. 

Nie dokonane zostało także zagospodarowanie budynku tzw. „Domu ludowego”,  który 

był również własnością GS „SCh”, a który został sprzedany osobie prywatnej. 

Zagospodarowanie bazy po Kółku Rolniczym nie mogło zostać zrealizowane, 

ponieważ nieruchomość ta ma nieuregulowany stan prawny, a posiadaczem 

samoistnym jest Świętokrzyski Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych                            

w Kielcach, który jest w trakcie procesu zasiedzenie przedmiotowej działki. 

Ze względów finansowych - niedostateczna wielkość środków finansowych                                      

w budżecie gminy w okresie przewidzianym w uchwale, nie wykonano również 

zamierzeń wymienionych w pkt. 5 i, 6, 7 i 12. 
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Gminny program rewitalizacji Gminy Szydłów na lata 2016-2023 

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Szydłów (dalej GPR) na lata 2016-2023 

został uchwalony przez Radę Gminy Szydłów Uchwałą Nr XXXIV/ 210/2017 z dnia 28 

marca 2017 r. i zmieniony Uchwałą Nr XXXVII/ 236/ 2017 z dnia 18 lipca 2017 r. oraz 

Uchwałą Nr IX/ 57/ 2019 z dnia 28 maja 2019 r.  

Dokument powstał w wyniku prac przedstawicieli samorządu, instytucji 

publicznych oraz kluczowych dla rozwoju gminy partnerów z sektorów społecznego                 

i gospodarczego, przy współudziale (w postaci wsparcia merytorycznego) ekspertów            

i specjalistów zewnętrznych, a także mieszkańców wyznaczonego obszaru, jako 

głównych interesariuszy procesu rewitalizacji. 

Rewitalizacja stanowi odpowiedź na szereg zjawisk kryzysowych 

występujących na obszarach gmin, takich jak degradacja techniczna oraz narastające 

problemy w sferach społecznej i gospodarczej. W związku z tym niezbędne jest 

planowanie i realizacja kompleksowych projektów rewitalizacyjnych odpowiadających 

na zidentyfikowane problemy oraz potencjały danego obszaru zdegradowanego,                                 

a także wynikającą z nich skalę i charakter potrzeb rewitalizacyjnych w sferach: 

społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej. 

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (jednolity 

tekst Dz. U. z 2021 r. poz. 485 ), rewitalizacja stanowi „proces wyprowadzania ze stanu 

kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, 

poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni                                           

i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy 

rewitalizacji (...)”. 

W związku z art. 10 ww. ustawy wyznaczony został obszar, na którym występuje 

wysokie natężenie negatywnych zjawisk w sferze społecznej oraz technicznej,                                 

a jednocześnie mający istotne znaczenie dla rozwoju gminy i planowane jest na nim 

przeprowadzenie działań rewitalizacyjnych. W wyniku przeprowadzonej diagnozy                         

w podziale na jednostki referencyjne gminy i delimitacji obszaru zdegradowanego, 

wyznaczono obszar rewitalizacji obejmujący swoim zasięgiem całe sołectwo Szydłów 

oraz części sołectw Gacki i Grabki Duże. 

Wyznaczony obszar rewitalizacji zajmuje powierzchnię 3,51 km2 (3,25% 

powierzchni ogółem gminy) i jest zamieszkały przez 1 439 mieszkańców (29,46% 

ludności ogółem gminy), więc nie przekracza limitów określonych w art. 10 ust. 2 

ustawy o rewitalizacji. 
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Gminny Program Rewitalizacji opracowany został w układzie uwzględniającym 

dwa kluczowe jego elementy, tj. wizję - pokazującą wizerunek obszaru rewitalizacji                              

w przyszłości i misję - będącą naczelnym kierunkiem zintegrowanej polityki 

terytorialnej, wokół której koncentrować się będą kompleksowe i partnerskie działania 

wszystkich interesariuszy rewitalizacji. Na podstawie przeprowadzonej pogłębionej 

diagnozy, analizy zjawisk kryzysowych i lokalnych potencjałów oraz w wyniku wspólnej 

pracy warsztatowej interesariuszy rewitalizacji w ramach partycypacji społecznej, 

sformułowano misję i wizję stanu wyznaczonego obszaru po przeprowadzeniu procesu 

rewitalizacji. 

WIZJA 2023 - Obszar rewitalizacji integralną przestrzenią przedsiębiorczych                                

i aktywnych społecznie mieszkańców wykorzystujących unikatowe dziedzictwo kulturowe, 

zasoby przyrodnicze i lokalny produkt „śliwka szydłowska” do wzrostu dochodów oraz 

rozwoju funkcji turystycznej, kulturowej i rekreacyjnej. 

MISJA REWITALIZACJI - Tworzenie atrakcyjnych warunków do kompleksowego 

rozwoju przedsiębiorczości i aktywności społecznej bazującej na międzysektorowej 

współpracy interesariuszy rewitalizacji wykorzystujących unikatowe dziedzictwo kulturowe, 

zasoby przyrodnicze i lokalny produkt „śliwka szydłowska” w celu zapewnienia wysokiej 

jakości życia mieszkańców. 

 

Szacunkowe ramy finansowe Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Szydłów 
       

Tabela nr 16.  Ramy finansowe Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Szydłów 
                                                                                                                                                                     w złotych 

Lp. Nazwa projektu/przedsięwzięcia 
Całkowita 

wartość 
projektu 

Środki publiczne 

Środki 

prywatne Środki 

budżetu gminy 

Środki UE 

(EFRR, EFS, 

FS) 

Środki 

krajowe 

PROJEKTY PODSTAWOWE 

1. 

 Kompleksowa rewitalizacja wyznaczonego   

 obszaru na terenie Gminy Szydłów w celu    

 zapewnienia wysokiej jakości życia 

mieszkańców 

17.000.000,00 2.450.000,00 11.050.000,00 1.500.000,00 2.000.000,00 

2. 

 Utworzenie funkcjonalnych, bezpiecznych  

 i estetycznych przestrzeni publicznych i 

obiektów   

 dla mieszkańców Gacek i Grabek Dużych 

1.000.000,00 290.000,00 510.000,00 - 200.000,00 

3. 
 Poprawa efektywności energetycznej obiektów   

 użyteczności publicznej, prowadzących   

 działalność gospodarczą i mieszkaniowych 

6.000.0000,00 500.000,00 4.500.000,00 - 1.000.000,00 
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4. 
 Poprawa jakości środowiska naturalnego  

 poprzez zwiększenie udziału energii   

 produkowanej z OZE 

10.100.000,00 100.000,00 6.000.000,00 - 4.000.000,00 

5. 

 Kompleksowe zachowanie i zabezpieczenie  

 obiektów zabytkowych i dziedzictwa   

 kulturowego w Szydłowie oraz dostosowanie 

ich   

 do funkcji kulturalnych i turystycznych 

10.000.000,00 1.200.000,00 8.000.000,00 800.000,00 - 

6. 
 Przebudowa budynku i wyposażenie   

 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki   

 Zdrowotnej w Szydłowie 

2.500.000,00 900.000,00 1.600.000,00 - - 

7. 

 Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania  

 budynku szkoły w Gackach na mieszkania  

 socjalne wraz z ich wyposażeniem  

 i przeznaczeniem dla osób zagrożonych   

 wykluczeniem społecznym 

1.200.000,00 180.000,00 1.020.000,00 - - 

8. 
 Przebudowa, modernizacja i wyposażenie   

 budynku Szkoły Podstawowej w Szydłowie 
1.200.000,00 180.000,00 1.020.000,00 - - 

9.  Rozwój kompetencji kluczowych uczniów 500.000,00 50.000,00 450.000,00 - - 

  10. 
 Kompleksowe wsparcie osób zagrożonych   

 ubóstwem i marginalizacją społeczną 
1.000.000,00 50.000,00 850.000,00 100.000,00 - 

  11. 
 Poprawa jakości życia mieszkańców,  

 w szczególności dzieci i młodzieży 
2.200.000,00 400.000,00 1.600.000,00 - 200.000,00 

      PROJEKY PODSTAWOWE - SUMA 52.700.000,00 6.300.000,00 36.600.000,00 2.400.000,00 7.400.000,00 

 PROJEKY UZUPEŁNIAJĄCE - SUMA 15.000.000,00 2.400.000,00 9.600.000,00 - 3.000.000,00 

                                 OGÓŁEM - SUMA 67.700.000,00 8.700.000,00 46.200,000,00 2.400.000,00 10.400.000,00 

 

 

Postępy w realizacji GPR w odniesieniu do zaplanowanych projektów 
podstawowych na dzień 31 grudnia 2021 r. 
Zakończono realizację: 
1) projekt podstawowy nr 4 - Poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez  

                                              zwiększenie udziału energii produkowanej z OZE 

2) projekt podstawowy nr 5 - Kompleksowe zachowanie i zabezpieczenie obiektów  

                                              zabytkowych i dziedzictwa kulturowego w Szydłowie oraz  

                                              dostosowanie ich do funkcji kulturalnych i turystycznych 

3) projekt podstawowy nr 6 - Przebudowa budynku i wyposażenie Samodzielnego  

                                              Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szydłowie 

4) projekt podstawowy nr 7 - Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku                     

                                              szkoły w Gackach na mieszkania socjalne wraz  

                                              z ich wyposażeniem i przeznaczeniem dla osób   
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                                              zagrożonych wykluczeniem społecznym 

5) projekt podstawowy nr 8 - Przebudowa, modernizacja i wyposażenie budynku   

                                              Szkoły Podstawowej w Szydłowie 

W realizacji znajdują się: 

1) projekt podstawowy nr 1 - Kompleksowa rewitalizacja wyznaczonego obszaru na    

                                               terenie Gminy Szydłów w celu zapewnienia wysokiej  

2) projekt podstawowy nr 2 - Utworzenie funkcjonalnych, bezpiecznych i estetycznych  

                                              przestrzeni publicznych i obiektów dla mieszkańców  

                                              Gacek i Grabek Dużych 

                                             jakości życia mieszkańców  

3) projekt podstawowy nr 3 - Poprawa efektywności energetycznej obiektów  

                                              użyteczności publicznej, prowadzących działalność  

                                              gospodarczą i mieszkaniowych 

4) projekt podstawowy nr 9   -  Rozwój kompetencji kluczowych uczniów, 

5) projekt podstawowy nr 10 -  Kompleksowe wsparcie osób zagrożonych ubóstwem  

                                                  i marginalizacją społeczną, 

6) projekt podstawowy nr 11  -  Poprawa jakości życia mieszkańców, w szczególności   

                                                  dzieci i młodzieży. 

Postępy w realizacji GPR w odniesieniu do zaplanowanych projektów 
dodatkowych na dzień 31 grudnia 2021 r.: 

Uzupełniające przedsięwzięcia rewitalizacyjne mają za zadanie wzmocnić 

zaplanowane efekty procesu rewitalizacji i wpłynąć pozytywnie na rozwój społeczno-

gospodarczy Gminy Szydłów.  

1. Wykorzystanie technologii opartej o odnawialne źródła energii oraz prowadzenie    

    działań termomodernizacyjnych przyczyniających się do efektywnego wykorzyst- 

    ania energii w budynkach użyteczności publicznej, działalności gospodarczych  

    i mieszkaniowych (w tym wielorodzinnych) - przedsięwzięcie realizowane w ramach  

    projektów podstawowych nr: 4, 6, 8, 

2. Stworzenie systemu wspierania przedsiębiorczości mieszkańców (ze szczególnym   

uwzględnieniem obszaru rewitalizacji) - Gmina Szydłów, kładzie duży nacisk na 

promocję regionu, jako miejsca atrakcyjnego turystycznie. Promocja jest 

realizowana poprzez liczne inwestycje  w zabytkową infrastrukturę miasta, a także 
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poprzez organizację imprez okolicznościowych i licznych ciekawych wydarzeń. Dzięki 

prężnie działającej promocji historycznego miasteczka Szydłów, wspierani są lokalni 

przedsiębiorcy, działający oraz chcący rozpocząć swoją działalność, w sektorze usług 

turystycznych.  

3. Rozwój infrastruktury edukacyjnej i wychowania przedszkolnego - w ramach       

    projektu pn. ,,Szydłów edukuje, w maluchy inwestuje” w ramach Regionalnego   

    Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020  

    stworzony został Odział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Szydłowie. W roku   

    2021 wychowanie przedszkolne w oddziale realizowane  było dla 24 dzieci.  

    Dodatkowo przedsięwzięcie jest realizowane w ramach projektu podst. nr 3. 

4. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych i zagrożonych marginaliza- 

cją społeczną - przedsięwzięcie realizowane w ramach projektu podst. nr 10. 

5. Organizowanie zajęć rekreacyjnych i sportowych dla mieszkańców -  przedsięwzię- 

    cie realizowane w ramach projektu podstawowego nr 11.  

6. Uporządkowanie systemu usuwania odpadów niebezpiecznych - proces i sposób  

    postępowania w zakresie usuwania odpadów (w tym odpadów niebezpiecznych)  

    określony jest w Programie Ochrony Środowiska dla Ekologicznego Związku   

    Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Rzędowie na lata 2017-2020 z  

    perspektywą do 2025 roku oraz w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy   

   Szydłów. 

7. Zagospodarowanie i adaptacja przestrzeni w obszarach wypoczynkowo-rekreacyj- 

    nych oraz prowadzenia aktywności społecznej i gospodarczej - przedsięwzięcie  

    realizowane jest także w ramach projektów podstawowych nr: 1, 2, 5, 6, 7, 8. 

8. Tworzenie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej - przedsięwzięcie realizowane jest  

     w ramach projektów podstawowych nr: 1, 2, 5. 

9. Tworzenie infrastruktury turystycznej i okołoturystycznej - przedsięwzięcie realizo- 

     wane jest również w ramach projektów podstawowych nr: 1, 5. 

10. Zachowanie i udostępnianie obiektów zabytkowych - przedsięwzięcie zrealizowano   

      w ramach projektu podstawowego nr 5. 

11. Tworzenie produktu turystycznego bazującego na lokalnym dziedzictwie - brak  

      danych. 

12. Organizacja ponadregionalnych cyklicznych wydarzeń kulturalnych - przedsię - 

      wzięcie realizowane w ramach projektu podstawowego nr 11.  

13. Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości infrastruktury komunalnej - przedsię- 

      wzięcie realizowane w ramach projektów podstawowych nr 1 i 2.  
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Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego   
gminy Szydłów 

Obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Szydłów uchwalone zostało uchwałą Nr XXXVI/206/2021 Rady 

Miejskiej w  Szydłowie z dnia 20 września 2021 r. Studium wykonane zostało zgodnie 
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z zasadami i procedurą sporządzania studium określonymi w ustawie z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (podstawa prawna aktualna 

na czas opracowania: Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.). 

Studium składa się z trzech zasadniczych części: pierwsza z nich ma charakter 

ogólny, zawiera podstawowe dane o gminie oraz syntezę, druga część obejmuje 

uwarunkowania rozwoju, w trzeciej natomiast zawarto cele rozwoju gminy i kierunki 

zagospodarowania przestrzennego. Ustalenia Studium są wiążące przy sporządzaniu 

planów miejscowych.  

Z uwagi na fakt, że procedura sporządzenia Studium przeprowadzona została 

niedawno, rozwiązania przestrzenne w zakresie definiowania kierunków polityki 

przestrzennej pozostają aktualne.  

W obowiązującym Studium zakłada się, że gmina Szydłów rozwijać się będzie 

w oparciu o wykorzystywanie szans i możliwości związanych przede wszystkim                         

z rozwojem turystyki oraz produkcji i przetwórstwem śliwki szydłowskiej. 

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego  

Dla obszaru gminy Szydłów według stanu na grudzień 2021 r. obowiązuje 3 

plany miejscowe. Planami miejscowymi objęte są przede wszystkim obszary                             

o najintensywniejszej zabudowie, poddane silnej presji urbanizacyjnej,                                        

w wybranych częściach wszystkich sołectw gminy. W dniu 20 grudnia 2021 r. została 

podjęta Uchwała Nr XL/230/2021 Rady Miejskiej w Szydłowie w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów obrębów 

miejscowości: Szydłów, Grabki Duże, Gacki i Solec.  

 
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi.  

Program współpracy Gminy Szydłów z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego                                  

i o wolontariacie (Dz. U. 2018 poz. 450, z późn. zm.) na 2021 rok (zwany dalej: 

Program) był podstawowym dokumentem określającym zasady współpracy na 

szczeblu lokalnym.  

Więcej informacji na temat współpracy z organizacjami pozarządowymi 

znajduje się w załączniku do niniejszego raportu pn. „Współpraca z organizacjami 

pozarządowymi za 2021 rok”. 
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Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Szydłów na   
lata 2016 - 2023 
 

W Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Szydłów na lata 

2015-2020 określone zostały kierunki działań zmierzających do łagodzenia skutków 

dominujących problemów społecznych. Strategia Rozwiązywania Problemów 

Społecznych dla Gminy Szydłów na lata 2016 - 2023 została uchwalona Uchwałą Nr 

XX/ 110/ 2016 Rady Gminy Szydłów z dnia 8 lutego 2016 r.  

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Szydłów na lata 

2016–2023 wskazuje najbardziej istotne problemy społeczne występujące na terenie 

Gminy Szydłów, które zostały ujęte w trzech grupach:  

- niskie standardy życia, w których określono m.in. brak odpowiedniej infrastruktury,  

   brak środków finansowych i zaśmiecone środowisko;  

- brak partycypacji i zaangażowania społecznego objawiającego się m.in. małą  

  aktywnością społeczną, brakiem komunikacji społecznej, małą ilością liderów,  

  brakiem akceptacji dla pracy społecznej czy wysoką roszczeniowością;  

- problemy wykluczenia społecznego związanego z ubóstwem, alkoholizmem,  

  bezrobociem, niepełnosprawnością czy konserwatyzmem społecznym.  

W celu zniwelowania powyższych problemów społecznych i poprawy sytuacji 

na terenie Gminy Szydłów, zaplanowano w ramach Strategii cel generalny, jakim jest 

„wszechstronna integracja społeczna i ekonomiczna, tak aby nastąpiło istotne 

wzmocnienie roli przeciętnego obywatela w kształtowaniu rozwoju zarówno jednostki, 

rodziny jak i całej społeczności gminnej”. Na cel główny składają się trzy cele 

strategiczne oraz przyporządkowane im cele operacyjne. Szczególnie istotnymi 

elementami założeń Strategii są:  

1. Cel strategiczny: „Partycypacja i aktywność” i składające się na niego cele  

    operacyjne: „wypracowanie kultury partnerstwa i zaufania”, „wypracowanie   

    warunków do podejmowania współpracy i działania”, „aktywni seniorzy i osoby   

    niepełnosprawne”, „profesjonalizacja organizacji pozarządowych” i „poprawa   

    jakości liderów”, 

2. Cel strategiczny: „Wysokie standardy życia” i składające się na niego cele  

    operacyjne: „edukacja środowiskowa”, „aktywne kreowanie rynku pracy”, „poprawa  

    warunków życia najuboższych osób” i „bezpieczeństwo publiczne”.  

3. Cel strategiczny: „Modernizacja społeczna” i składające się na niego cele  

    operacyjne: „podniesienie kwalifikacji”, „elastyczność społeczna, otwartość na  
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    zmiany i nowości”, „konsultacje z mieszkańcami w zakresie wizji rozwoju” 

    i „wzmocnienie roli rodziny w zakresie społecznym i ekonomicznym”.  

W 2021 r. zadania zaplanowane w Strategii realizowane były przez gminę przy 

współpracy Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Szydłowie, Miejsko-Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Szydłowie, organizacji pozarządowych (w tym 

Ochotniczych Straży Pożarnych), szkół oraz Powiatowego Urzędu Pracy. 

 Do najważniejszych programów i narzędzi służących wdrożeniu Strategii 

należy zaliczyć: 

- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                          

  i Przeciwdziałania Narkomani;  

- Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar  

  Przemocy w Rodzinie dla Gminy Szydłów na lata 2019-2023;  

- Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019-2023. 
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Wieloletni program rządowy „Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-

2023 

Program „Posiłek w szkole i w domu” zapewnia pomoc zarówno osobom 

starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują 

się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji. 
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Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie 

posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub 

żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. 

Istotnym elementem Programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku 

szkolnym zjedzenia gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej. Takie 

rozwiązanie daje bowiem większą kontrolę nad jakością kupowanych produktów,                              

z których przygotowywane są posiłki, oraz nad procesem ich przygotowywania. 

Zakłada się, że w zakresie modułów 1 i 2 wsparcie finansowe dla gmin z Programu 

będzie realizowane na podstawie art. 115 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.                               

o pomocy społecznej. W ramach programu objęto posiłkami w szkole, przedszkolu                           

i internacie łącznie 67 dzieci oraz 53 rodziny skorzystało z pomocy finansowej                                 

i niefinansowej w ramach realizowanego programu. Wykonanie środków było na kwotę 

70.026,07 zł, z czego 56.000,00 zł pozyskanych środków z dotacji z ŚUW Kielce,                       

a kwota 14.026,07 zł stanowiła kwotę środków własnych. 

 
Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021  

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2021, zwany 

dalej „Programem”, ma na celu zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, 

tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu 

społecznym osób niepełnosprawnych. Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 

oraz art. 13 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 1787). Program zapewnia wsparcie w wykonywaniu codziennych 

czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym: 

- dzieciom do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze  

  wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby                    

  w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz  

  konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego  

  leczenia, rehabilitacji i edukacji,  

- osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności                        

  o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym lub traktowane na równi do wyżej  

  wymienionych, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji  

  zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r.  

  poz. 573). 
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W ramach programu z usługi asystenta skorzystało 6 rodzin, wydatkowano kwotę 

41.413,29 zł., środki w całości pozyskane z Funduszu Solidarnościowego. 

 

Program „opieka wytchnieniowa”- edycja 2021  

Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają 

wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki 
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nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami posiadającymi 

orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na 

równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Zapewnienie wsparcia 

w zakresie usług opieki wytchnieniowej wpisuje się w główny cel powstałego w dniu                     

1 stycznia 2019 r. państwowego funduszu celowego pn. Fundusz Solidarnościowy. 

Osobista, stała opieka nad dzieckiem lub dorosłą osobą, których niepełnosprawność 

związana jest z szerokim spektrum problemów zdrowotnych prowadzących do 

znacznego ograniczenia samodzielności, bardzo często oznacza konieczność 

wsparcia w prawie każdym elemencie codziennego życia. Członkowie rodzin, 

opiekunowie muszą podporządkować swój dzienny rozkład zajęć wykonywaniu 

czynności związanych z opieką i pomocą, co najczęściej oznacza życie w warunkach 

ciągłego obciążenia psychofizycznego. Wiele osób w takiej sytuacji rezygnuje                                

z udziału w życiu społecznym, zawodowym, zaniedbuje własne zdrowie czy też inne 

potrzeby oraz całkowicie rezygnuje z indywidualnych aspiracji.  Opieka wytchnieniowa 

ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych 

poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego 

zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie 

opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek                           

i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługi opieki 

wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby 

niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli 

wykonywać swoich obowiązków. W ramach programu z usługi opieki wytchnieniowej 

skorzystało 3 rodziny, wykonanie było na kwotę 29.376,00 zł, środki w całości 

pozyskane z Funduszu Solidarnościowego. 

 
Program „Wspieraj seniora” 

Program „Wspieraj Seniora” na rok 2021 jest odpowiedzią na potrzeby osób                         

w wieku 70 lat i więcej, zwanych dalej „seniorami”, w zakresie ochrony przed 

zakażeniem Covid-19, w związku z utrzymującym się stanem epidemii na obszarze 

Rzeczypospolitej Polskiej. Program ma na celu wsparcie finansowe gmin w zakresie 

realizacji usługi wsparcia na rzecz seniorów, którzy w obowiązującym stanie epidemii 

zdecydują się na pozostanie w domu. Usługa wsparcia będzie polegała                                            

w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej 

potrzeby, w tym artykuły spożywcze, oraz środki higieny osobistej. Senior może 
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również zgłosić potrzebę udzielenia wsparcia w zakresie np. załatwienia drobnych 

spraw urzędowych (jeżeli ich zakres nie wymaga wydania upoważnień od seniora lub 

udostępnienia danych wrażliwych), wyprowadzenia psa, itp. Pomoc dla seniora                            

w ramach ww. programu może być udzielana również w zakresie dostarczania 

ciepłych posiłków, o ile usługa tego rodzaju nie jest już finansowana z innych źródeł. 

W ramach programu z pomocy skorzystało 41 osób/rodzin (osoby samotne / rodziny). 

Przyjęto łącznie 275 zgłoszeń. Wykonanie środków finansowych było na kwotę 

40.756,50 zł. Środki w całości pozyskane z  

 
Program „Czyste powietrze”  

Program dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych, lub 

wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną 

księgą wieczystą.  Zaświadczenia w ramach  programu „Czyste powietrze”: 12 

postępowań. 

 
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020, przedłużony                           
o kolejne podprogramy 

Cel Programu to udzielenie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych 

form ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w formie paczek lub 

posiłków. 

Pomoc mogą otrzymywać osoby/rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej 

i uzyskujące dochód nieprzekraczający: 

- 1 542,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej, czyli dochód  

   nieprzekraczający 220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania                  

   z pomocy społecznej (tj. 701 zł). 

- 1 161,60 zł w przypadku osoby w rodzinie, czyli dochód nieprzekraczający 220%  

   kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej  

   (tj. 528 zł). 

Aby otrzymać pomoc żywnościową należy zgłosić się do właściwego ze 

względu na miejsce zamieszkania ośrodka pomocy społecznej (OPS) lub do 

organizacji partnerskiej wydającej żywność w celu zakwalifikowania do odbioru 

żywności. 

Osoby potrzebujące otrzymują artykuły: warzywne i owocowe, skrobiowe, 

mleczne, mięsne, a także cukier i olej. Osoby potrzebujące mogą także skorzystać                  

z bezpłatnych szkoleń lub warsztatów dotyczących m.in. przygotowywania posiłków, 
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dietetyki oraz zdrowego odżywiania, sprawnego zarządzania budżetem domowym, 

zapobiegania marnowaniu żywności w celu zwiększenia samodzielności i włączenia 

społecznego. 

W ramach realizacji Programu w 2021 r., M-GOPS w Szydłowie współpracował 

z Parafią Rzymskokatolicką w Szydłowie. Z pomocy w formie paczek żywnościowych 

skorzystało 480 osób , tj. 203 rodziny z terenu gminy Szydłów. 

 
VI. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 

Usługi publiczne na terenie Gminy Szydłów z zakresu:  

- bezpieczeństwa publicznego - realizuje Komenda Powiatowa Policji w Staszowie.  

  Na obszarze gminy służbę pełni dwóch policjantów dzielnicowych. Dzielnicowi pełnili  

  dyżury w Szydłowie w wyznaczonych godzinach, dwa razy w tygodniu.    

 

Tabela nr 17. Liczba zdarzeń kryminalnych ujawnionych na obszarze gminy w 2021 r. 

L.p. Wyszczególnienie zdarzeń  rok 2020 rok 2021 

1. Spowodowanie wypadku w ruchu drogowym 3 4 

2. 

Prowadzenie pojazdu mechanicznego w 

stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka 

odurzającego 

4 5 

3. Interwencje 614 432 

4. Kradzież  brak danych 6 

5. Włamania brak danych 111 

6. Oszustwa 6 7 

7. Pożary 29 27 

8. Uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego 3 2 

9. Uszkodzenie mienia 3 4 

10. Kolizje 16 19 

11.  Niebieska Karta 8 9 

                                                                                                                            Źródło: KPP Staszów 

 

- ochrony przeciwpożarowej - realizują jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej  

  zlokalizowane w Szydłowie, Korytnicy,  Kotuszowie, Woli Żyznej, Gackach, Jabłonica,    

  Solcu, Rudkach, Potoku, Osówce i Grabkach Dużych. 
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  Jednostki te są na średnim poziomie wyposażenia w sprzęt ratowniczo - gaśniczy  

  i systemy łączności. Wszystkie posiadają samochody pożarnicze. Łącznie na   

  wyposażeniu jednostek OSP znajduje się 16 pojazdów, w tym 1 ciężki gaśniczy, 

  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. Najbliższa jednostka Państwowej Straży   

  Pożarnej znajduje się w Staszowie 

Na dzień 31.12.2020 r. jednostki OSP gminy Szydłów dysponowały następującymi 

pojazdami: 

- OSP Grabki Duże  - Mercedes typ LP709, rok prod. 1983, 

- 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.  

 

VII. USŁUGI KOMUNALNE 

 
Infrastruktura drogowa 

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

- 20,73 km dróg wojewódzkich - nr 756 relacji Jędrzejów-Osiek (9,09 km) i nr 765  

  relacji Stopnica - Starachowice (11,64 km), będących w zarządzie Świętokrzyskiego    

  Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach,  

- 51,32 km dróg powiatowych będących w zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg  
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  w Staszowie, które są elementami ponadlokalnymi układu komunikacji gminy,   

  łączącymi gminę Szydłów z sąsiednimi ośrodkami gminnymi, 

- 67,394 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. 
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Drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe oraz Gminne na terenie Gminy Szydłów 

Tabela nr 18. Drogi wojewódzkie i powiatowe 

Źródło: Urząd Miasta i Gminy Szydłów 

 

DROGI WOJEWÓDZKIE 

L.p. Nr, nazwa drogi lub relacja drogi 

Długość drogi 

w granicach Gminy 

(km) 

Stan techniczny drogi 

1. 756, Stopnica - Starachowice 11,64 wymaga remontu 

2. 765, Jędrzejów - Osiek 9,09 stan dobry 

RAZEM 20,73 × 

DROGI POWIATOWE 

L.p. Nr, nazwa drogi lub relacja drogi 

Długość drogi 

w granicach Gminy 

(km) 
Stan techniczny drogi 

1. 0022T, Chmielnik - Życiny 8,92 stan dobry 

2. 0028T, Rudki - Gorzakiew 1,83 
nawierzchnia w   stanie 

złym, wymaga  natych- 

miastowego remontu  

3. 0032T, Jarząbki - Solec Stary 1,36 stan dobry 

4. 0033T, Potok - Grabki Duże 7,63 stan dobry 

5. 
0034T, Osówka - Osówka   

             Nowa 
3,52 stan dobry 

6. 0035T, Brzeziny - Kotuszów 8,59 stan dobry 

7. 0036T, Gacki - Mokre 4,15 
nawierzchnia w stanie 

złym, wymaga remontu 

natychmiastowego 

8. 0037T, Szydłów - Pieczonogi 2,18 
stan niezadowalający, 

wymaga remontu 

9. 0038T, Grabki Duże - Solec Stary 2,78 stan dobry 

10. 0039T, Gacki - Dobrów 2,09 stan dobry 

11. 0350T, Korzenno - Rudki 0,63 
stan niezadowalający, 

wymaga remontu 

12. 0352T, Chańcza - Zapora 1,0 stan dobry 

13. 
0828T, Korytnica - Kotuszów 

Kurozwęki 
6,64 

stan niezadowalający, 

wymaga remontu 

RAZEM 51,32 × 
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Tabela nr 19. Drogi gminne 

 

DROGI GMINNE 

L.p. Numer lub nazwa i relacja drogi 

Długość 

drogi 

w granicach 

Gminy (km) 

Nawierzchnia 
 

Stan techniczny 

drogi 

1. 

390001T, od drogi powiatowej Nr 0022T 

(Chmielnik - Życiny) do drogi gminnej 

Nr 390009T Potok - Gajówka 

0,303 

masa 

bitumiczno-

asfaltowa 

stan dobry 

2. 

390002T, od drogi powiatowej Nr 0022T 

(Chmielnik-Życiny) w m. Wymysłów-

Potok Rządowy do drogi powiatowej Nr 

0033T Potok-Grabki Duże 

3,090 

masa 

bitumiczno-

asfaltowa 

stan dobry 

3. 

390003T, od drogi powiatowej Nr 0033T 

(Gacki - Dobrów) w m. Gacki do drogi 

gminnej Nr 390013T Gacki Górne - 

Mokre 

2,075 

masa 

bitumiczno-

asfaltowa 

stan 

niezadowalający, 

wymaga remontu 

4. 

390004T, od drogi powiatowej Nr 0033T 

(Potok-Grabki Duże) w m. Brzeziny do 

drogi gminnej ul. Staszowska  

w Szydłowie - ul. Opatowska 

4,586 

masa 

bitumiczno-

asfaltowa 

stan 

niezadowalający, 

wymaga remontu 

5. 

390005T, od drogi wojewódzkiej Nr 765 

Chmielnik-Osiek w m. Jabłonica do 

granicy gminy Staszów w m. Kurozwęki 

1,821 

masa 

bitumiczno-

asfaltowa 

stan 

niezadowalający, 

wymaga remontu 

6. 

390006T, od drogi wojewódzkiej Nr 756 

(Stopnica-Starachowice) w m. Wola 

Żyzna przez przysiółek Wola Podleśna 

do drogi powiatowej Nr 0037T Szydłów-

Pieczonogi  

1,637 

masa 

bitumiczno-

asfaltowa 

stan dobry 

7. 

390007T, od drogi powiatowej Nr 0033T 

(Potok-Grabki Duże) przez m. Brzeziny 

do granicy gminy Gnojno m. Gorzakiew 

2,612 

masa 

bitumiczno-

asfaltowa 

stan dobry 

8. 

390008T, od drogi powiatowej Nr 0028T 

(Rudki - Gorzakiew) przez przysiółek 

Rudki Małe do drogi gminnej Nr  

390007T Brzeziny - Brzeziny Podlesie 

3,182 

mieszana: masa 

bitumiczno-

asfaltowa, 

gruntowa 

naturalna 

nawierzchnia bitumi- 

czno-asfaltowa - stan 

dobry, nawierzchnia 

gruntowa naturalna - 

stan niezadawalający 

- wymaga remontu 

9. 

390009T, od drogi gminnej Nr 390001T 

(Potok - do szkoły) przez przysiółek 

Potok - Księża Niwa do granicy gminy 

Raków w m. Życiny 

3,897 

masa 

bitumiczno-

asfaltowa 

stan dobry 
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10. 

390010T, od drogi powiatowej Nr 0022T 

(Chmielnik - Życiny) do drogi gminnej 

Nr 390009T Potok - Gajówka 

1,483 

masa 

bitumiczno-

asfaltowa 

stan dobry 

11. 

390011, od drogi wojewódzkiej Nr 756 

(Stopnica-Starachowice) w m. Korytnica 

do drogi powiatowej Nr 0828T 

Korytnica-Kotuszów-Kurozwęki 

4,595 

masa 

bitumiczno-

asfaltowa 

stan dobry 

12. 

390012, od drogi wojewódzkiej Nr 756 

(Stopnica-Starachowice) przez wieś 

Solec-Korytka do drogi wojewódzkiej nr 

756 

1,866 

masa 

bitumiczno-

asfaltowa 

stan 

niezadowalający, 

wymaga remontu 

13. 

390013, od drogi powiatowej Nr 0036T 

(Gacki - Mokre) do drogi gminnej Nr 

390003T Szydłów - Gacki Górne przez 

wieś 

0,791 

masa 

bitumiczno-

asfaltowa 

stan dobry 

14. 

390014, od drogi powiatowej Nr 0037T 

Szydłów - Pieczonogi do drogi gminnej 

Nr 390006T Solec - Wola Podleśna przez 

wieś 

1,113 
gruntowa 

naturalna 

stan 

niezadowalający 

15. 

390015, od drogi powiatowej Nr 0825T 

(Korytnica-Kotuszów-Kurozwęki) do 

granic gminy Staszów w m, Jasień 

1,159 

mieszana: masa 
bitumiczno-

asfaltowa, 

gruntowa 

umocniona 

nawierzchnia bitumi -

czno-asfaltowa - stan 

dobry, nawierzchnia 

gruntowa umocniona 

- stan niezadawala -

jący 

16. 

390016, od drogi gminnej (granica wsi 

Wymysłów) do drogi powiatowej Nr 

0034T (Osówka-Osówka Nowa) 

1,686 
gruntowa 

naturalna 

stan 

niezadawalający 

17. 

390017, Od drogi gminnej Nr 004112T 

(Brzeziny przez wieś) do drogi powiato- 

wej Nr 0034T (Osówka-Osówka Nowa) 

0,976 
gruntowa 

naturalna 

stan 

niezadowalający 

18. 

390018, od drogi wojewódzkiej Nr 765 

(Chmielnik-Osiek) w kierunku południo- 

wym przez wieś 

0,882 

mieszana: masa 
bitumiczno-

asfaltowa, 

żwirowa 

nawierzchnia bitumi -

czno-asfaltowa - stan 

dobry, nawierzchnia 

żwirowa - stan 

niezadawalający 

19. 

390019, od drogi wojewódzkiej Nr 765 

(Chmielnik-Osiek) do granic zakładu 

"Ekoplon" Grabki Duże 

0,274 

masa 

bitumiczno-

asfaltowa 

stan 

niezadawalający, 

wymaga remontu 

20. 

390020, od drogi wojewódzkiej Nr 765 

(Chmielnik-Osiek) w kierunku 

północnym przez wieś 

0,695 

mieszana: masa 

bitumiczno-

asfaltowa,  

żwirowa 

stan dobry 

21. 

390021, od drogi wojewódzkiej Nr 765 

(Chmielnik-Osiek) przez przysiółek 

Sachalin do granic obrębu Szydłów 

0,856 

masa 

bitumiczno-

asfaltowa 

stan dobry 
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22. 

390022, od drogi gminnej Nr 004113T 

(od drogi gminnej Nr 390005T (Jabłonica 

przez wieś), krzyżuje się z drogą 

Kotuszów - Górna Połać do drogi 

powiatowej Nr 0035T (Brzeziny - 

Kotuszów) 

1,755 

masa 

bitumiczno-

asfaltowa 

stan dobry 

23. 

390023, od drogi powiatowej Nr 0828T 

(Korytnica-Kotuszów-Kurozwęki) przez 

wieś do granic posesji Stadniny Koni  

w Kotuszowie 

0,637 

masa 

bitumiczno-

asfaltowa 

stan dobry 

24. 

390024, od drogi powiatowej Nr 0828T 

(Korytnica - Kotuszów - Kurozwęki) do 

drogi gminnej nr 390022T (Jabłonica - 

Kotuszów) 

0,309 

masa 

bitumiczno-

asfaltowa 

stan 

niezadowalający, 

wymaga remontu 

25. 

390025, od drogi gminnej Nr 004119T 

(Szydłów-Korytnica) do drogi woje-

wódzkiej Nr 756 (Stopnica -

Starachowice) 

3,297 

mieszana: 

gruntowa 

umocniona, 

żwirowa, masa 
bitumiczno-

asfaltowa, 

gruntowa 

naturalna 

nawierzchnia 

bitumiczno-asfaltowa 

stan dobry, na 

pozostałym odcinku 

stan niezadawalający 

- wymaga remontu  

26. 

390026, od drogi gminnej Nr 390011T 

(Szydłów - Korytnica) do drogi powiato-

wej Nr 0828T (Korytnica - Kurozwęki) 

0,253 

masa 

bitumiczno-

asfaltowa 

stan dobry 

27. 

390027, od drogi powiatowej Nr 0828T 

(Korytnica-Kotuszów-Kurozwęki) do 

drogi powiatowej (Kurozwęki-Korytnica) 

0,538 żwirowa stan bardzo dobry 

28. 

390028, od drogi powiatowej Nr 0036T 

(Gacki - Mokre) do drogi gminnej Nr 

390003T Szydłów - Gacki Górne przez 

wieś 

0,462 

masa 

bitumiczno-

asfaltowa 

stan dobry 

29. 

390029, od drogi powiatowej Nr 0022T 

Chmielnik-Życiny przez przysiółek 

Potok-Kamienna Góra do granic Lasów 

Państwowych 

0,704 

masa 

bitumiczno-

asfaltowa 

stan dobry 

30. 

390030, od drogi wojewódzkiej Nr 765 

(Chmielnik-Osiek) do drogi powiatowej 

Nr 0036T (Gacki-Mokre) 

1,431 

masa 

bitumiczno-

asfaltowa 

stan dobry 

31. 

390031, od drogi wojewódzkiej Nr 765 

Chmielnik-Osiek, krzyżuje się z ulicami: 

Kościelną, Cmentarną, Opatowską, 

Brzezińską i Targową do Rynku  

w Szydłowie 

0,495 

mieszana: kostka 

kamienna, masa 
bitumiczno-

asfaltowa  

stan bardzo dobry 
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32. 

390032, od ulicy Rynek, krzyżuje się  

z ul. Targową, prowadzi w kierunku ul. 

Brzezińskiej 

0,129 kostka brukowa stan dobry 

33.. 
390033, od ul. Staszowskiej do ulicy 

Łokietka 
0,385 

mieszana: 

żwirowa, masa 
bitumiczno-

asfaltowa, kostka 

brukowa 

stan 

niezadawalający - 

wymaga pilnego 

remontu 

34. 390034, od ul. Rynek do ul. Staszowskiej 0,074 kostka brukowa stan dobry 

35. 
390035, od ulicy Rynek do ulicy 

Kazimierza Wielkiego 
0,196 

kostka brukowa, 

kostka kamienna 
stan dobry 

36. 

390036, od drogi wojewódzkiej Nr 765 

(Chmielnik-Osiek), krzyżuje się  

z ul. Szkolną do ul. Rynek 

0,104 kostka kamienna stan dobry 

37. 

390037, od drogi wojewódzkiej Nr 765 

(Chmielnik-Osiek) do drogi powiatowej 

Nr 0036T (Gacki-Mokre) 

1,790 

masa 

bitumiczno-

asfaltowa,  

stan bardzo dobry 

38. 

390038, od drogi wojewódzkiej Nr 765 

(Chmielnik-Osiek) do drogi powiatowej 

Nr 0035T (Brzeziny-Kotuszów) 

1,306 

masa 

bitumiczno-

asfaltowa 

stan dobry 

39. 
390039, od ulicy Staszowskiej do ulicy 

Wschodniej 
0,474 

masa 

bitumiczno-

asfaltowa 

stan dobry 

40. 
390040, od drogi powiatowej Nr 0035T 

(Brzeziny-Kotuszów) do ul. Opatowskiej 
0,481 

masa 

bitumiczno-

asfaltowa 

stan 

niezadawalający - 

wymaga remontu 

41. 

390041, od drogi wojewódzkiej Nr 765 

(Chmielnik-Osiek) w kierunku 

południowym 

0,917 

masa 

bitumiczno-

asfaltowa 

stan dobry 

42. 
390042, od ul. Cmentarnej do ulicy 

Opatowskiej 
0,226 

masa 

bitumiczno-

asfaltowa 

stan bardzo dobry 

43. 

390043, od drogi wojewódzkiej Nr 756 

(Starachowice-Stopnica) do skrzyżowa- 

nia z ul.: Cmentarną i Armii Krajowej 

0,350 

masa 

bitumiczno-

asfaltowa 

stan dobry 

44. 

390044, od drogi wojewódzkiej Nr 765 

(Chmielnik - Osiek) do drogi gminnej Nr 

390005T (Jabłonica przez wieś) 

0,499 

masa 

bitumiczno-

asfaltowa 

stan dobry 

45. 

390045, od drogi gminnej Nr 390005T 

(Jabłonica przez wieś) do drogi 

wojewódzkiej Nr 765 (Chmielnik - 

Osiek) 

4,081 

mieszana: 

żwirowa, masa 
bitumiczno-asfal-   

 towa, gruntowa 

naturalna 

nawierzchnia bitumi- 

czno-asfaltowa stan 

dobry, na pozostałym 

odcinku stan niezada -

walający - wymaga 

pilnego remontu 
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46. 

390046, Od drogi gminnej Nr 390012T 

(Solec Korytka przez wieś) do rzeki 

Ciekącej 

0,386 

masa 

bitumiczno-

asfaltowa 

stan 

niezadawalający - 

wymaga remontu 

47. 

390047, od drogi wojewódzkiej nr 756 

(Stopnica-Starachowice)-ul. Soleckiej do 

drogi gminnej nr 390041T-ul. Krakow- 

skiej 

0,089 

masa 

bitumiczno-

asfaltowa 

stan dobry 

48. 

390048, od drogi wojewódzkiej nr 756 

(Stopnica-Starachowice)-ul. Soleckiej do 

drogi gminnej nr 390041T-ul. Krakow- 

skiej 

0,216 

masa 

bitumiczno-

asfaltowa 

stan dobry 

49. 

390049, od drogi wojewódzkiej nr 756 

(Stopnica-Starachowice)-ul. Soleckiej do 

drogi gminnej nr 390041T-ul. Krakow- 

skiej 

0,289 

masa 

bitumiczno-

asfaltowa 

stan bardzo dobry 

50. 

390050, od drogi wojewódzkiej nr 765 

(Chmielnik-Osiek)-ul. Kieleckiej do 

drogi gminnej nr 390030T-ul. Uroczej 

0,468 

masa 

bitumiczno-

asfaltowa 

stan dobry 

51. 

390051, od drogi gminnej nr 390020T 

(Grabki Duże-Zielonka przez wieś) do 

drogi powiatowej nr 0033T (Potok-

Grabki Duże) 

0,233 

masa 

bitumiczno-

asfaltowa 

stan dobry 

52. 

390052, od drogi gminnej nr 390018T 

(Grabki Duże przez wieś), w kierunku 

zachodnim w stronę wsi Grabki Małe, 

krzyżuje się z drogą "Grabki Duże 

łącznik nr 2", kończy się w polach na 

wysokości działek nr 300/2-355/2, 355/1 

0,341 

mieszana: 

gruntowa 

naturalna, masa 
bitumiczno-

asfaltowa 

stan dobry 

53. 

390053, od drogi gminnej nr 390020T 

(Grabki Duże-Zielonka przez wieś)  

w kierunku zachodnim do skrzyżowania  

z drogą polną - dz. nr 141/1 - 171, 172 

0,543 

mieszana: masa 

bitumiczno-

asfaltowa, 

gruntowa 

naturalna 

stan dobry 

54. 

390054, od drogi powiatowej nr 0022T 

(Chmielnik-Życiny) około 260 m  

w kierunku północnym, następnie skręca  

w kierunku zachodnim przez przysiółek 

Modrzewiec 

0,645 

masa 

bitumiczno-

asfaltowa 

stan dobry 

55. 

390055, od drogi powiatowej nr 0033T 

Potok-Grabki Duże w kierunku północ- 

nym wzdłuż stawów rybnych do skrzyżo- 

wania z drogą powiatową nr 0022T 

(Chmielnik-Życiny) oraz z drogą gminną 

nr 390010 T (Potok-Księża Niwa) 

0,131 

masa 

bitumiczno-

asfaltowa 

stan dobry 
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56. 

390056, od drogi powiatowej nr 0037T 

(Szydłów - Pieczonogi) przez przysiółek 

Gacki Nowe do drogi powiatowej nr 

0039T (Gacki - Dobrów) 

0,656 

masa 

bitumiczno-

asfaltowa 

stan dobry 

57. 

390057, od drogi gminnej nr 390046T 

(Solec-Korytka-Grzymała) w kierunku 

południowo-zachodnim kończy się  

w polach 

0,660 

mieszana: masa 

bitumiczno-

asfaltowa, 

gruntowa 

naturalna 

stan dobry 

58. 

390058, od drogi powiatowej nr 0828T, 

wzdłuż lasu, kończy się przy drodze 

leśnej na działkach nr 830/3 - 795 

0,842 

masa 

bitumiczno-

asfaltowa 

stan dobry 

59. 

390059, od drogi gminnej nr 390002T 

(Życiny-Wymysłów) przez wieś, do 

skrzyżowania z drogami polnymi na 

działkach nr 6 i nr 12 - 39 

0,508 

mieszana: 

gruntowa 

naturalna, masa 
bitumiczno-

asfaltowa  

stan dobry 

60. 

390060, od drogi gminnej nr 390004T 

(Brzeziny przez wieś) przez pola do 

drogi powiatowej nr 0035T (ul. Brzeziń-

ska) - dz. nr 544 i nr 2485 (odcinek od 

dz. nr 2486 do dz. nr 543) 

0,667 

mieszana: masa 

bitumiczno-

asfaltowa, 

żwirowa, 

gruntowa 

naturalna 

nawierzchnia 

bitumiczno-asfaltowa 

stan dobry, na pozosta- 

łym odcinku stan 

niezadawalający - 

wymaga pilnego 

remontu 

61. 
390061, droga wokół płyty Rynku  

w Szydłowie 
0,248 kostka kamienna stan bardzo dobry 

RAZEM 67,394 × × 
Źródło: Urząd Miasta i Gminy Szydłów 

 

Istniejąca sieć drogowa wymaga dalszej rozbudowy i modernizacji również ze 

względu na wzrastające wykorzystanie samochodu, jako powszechnego środka 

komunikacji oraz znaczne obciążenia związane z transportem ciężkim.  

Przy drogach i ulicach na terenie Gminy rozmieszczonych jest 707 szt. lamp 

oświetlających, w tym typu LED o mocy 35-157 W - 653 szt., 52 szt. lamp sodowych,           

i 2 szt. lamp ulicznych solarnych LED pozostających na majątku i utrzymaniu gminy. 

Stan techniczny oświetlenia ulicznego jest dobry, natomiast potrzebne jest dalsze 

rozbudowywanie infrastruktury oświetleniowej. 

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 
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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. 

 
Kolej 

 

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. 

 
Kanalizacja sanitarna i deszczowa 

 
Stopień skanalizowania gminy Szydłów jest niedostateczny i wynosi zaledwie 

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

większość ścieków na terenie gminy gromadzona jest w zbiornikach bezodpływowych, 

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

Szydłów do oczyszczalni ścieków w Szydłowie. Do sieci kanalizacji sanitarnej 

podłączona jest również miejscowość Grabki Duże. 

Na terenie gminy działają dwie oczyszczalnie ścieków - w Szydłowie                              

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

m3/dobę.  

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

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

Gmina Szydłów zarządza czterema wodociągami zaopatrującymi gminę                              

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

W roku 2021 wodociągi zasilające gminę w wodę wyprodukowały łącznie  

397.568 m3 wody, tj. średnio 1089 m3 wody na dobę, z czego na teren gminy trafiło 

710 m3 wody na dobę, pozostałe 378 m3 wody na dobę, to sprzedaż na teren gminy 

Tuczępy. 

Na terenie gminy Szydłów liczba ludności zaopatrywanej w wodę wodociągową 

wynosi szacunkowo 4570 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. 

W 2021 r. produkcja poszczególnych wodociągów wynosiła: 

- Szydłów - 312 873 m3,  

- Osówka - 41 111 m3,  

- Rudki - 20 084 m3,  

- Korytnica - 23 500 m3. 

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

- całkowita długość sieci wodociągowej: 90,07 km (gmina), 

- stopień zwodociągowania gminy: 97% (gmina), 99,9% (Szydłów), 
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- liczba gospodarstw domowych podłączonych do sieci: 1 563 (gmina), 311 

  (Szydłów). 

W 2021 r. długość sieci wodociągowej uległa zwiększeniu w porównaniu do roku 

poprzedniego o 1720 m.  

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 2021 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 16 próbek wody przeznaczonej do spożycia przez 

ludzi, a upoważnieni przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w Staszowie pobrali, w ramach prowadzonego nadzoru nad jakością 

wody, 13 próbek wody. 

W pobranych w miesiącu wrześniu 2021 r. w ramach nadzoru sanitarnego 

próbkach wody z wodociągu Szydłów oraz z wodociągu Osówka stwierdzono złą 

jakość bakteriologiczną wody, tj. w wodociągu Szydłów obecność enterokoków w ilości 

9 j.t.k./l00ml oraz w wodociągu Osówka obecność enterokoków w ilości 6 j.t.k./l00 ml.. 

W związku ze złą jakością bakteriologiczną wody z wodociągu Szydłów oraz z 

wodociągu Osówka PPIS w Staszowie wydał decyzje administracyjne stwierdzające 

brak przydatności wody do spożycia przez ludzi, nakazujące jednocześnie podjęcie 

przez zarządcę wodociągu - Gminę Szydłów działań naprawczych mających na celu 

doprowadzenie jakości wody do stawianych wymogów sanitarnych. Przez cztery dni 

wodę z wodociągów można było wykorzystywać jedynie do prac porządkowych                              

i spłukiwania toalet. Urząd Miasta i Gminy Szydłów zapewnił mieszkańcom 

miejscowości zasilanych przez te wodociągi wodę przydatną do spożycia. 

Gmina Szydłów przedstawiła plan działań naprawczych mający na celu 

przywrócenie należytej jakości wody. Działania naprawcze obejmowały procesy 

chlorowania wody oraz płukanie sieci. Po zakończeniu działań naprawczych pobrane 

zostały powtórne próby wody do badania, sprawozdania z badań wody potwierdziły 

dobrą jakość bakteriologiczną wody. W oparciu o analizę przedłożonych sprawozdań 
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z badań wody, PPIS w Staszowie wydał decyzję stwierdzającą przydatność wody do 

spożycia przez ludzi z wodociągu Szydłów oraz z wodociągu Osówka. 

Na koniec 2021 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Staszowie 

stwierdzał, że woda przeznaczona do spożycia przez ludzi na obszarze gminy 

Szydłów, w zakresie badanych parametrów spełniała wymagania określone                                    

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

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

 
VIII. OCHRONA ŚRODOWISKA 
 

Działania gminy w obszarze ochrony klimatu i powietrza mające na celu 

poprawę jakości powietrza, redukcję emisji gazów cieplarnianych, ograniczenie 

zjawiska niskiej emisji poprzez zwiększenie wykorzystania niskoemisyjnych źródeł 

energii oraz zmniejszenie zużycia energii, gospodarka odpadami komunalnymi                                   

i ochrona zwierząt są zadaniami własnymi gminy i w tym celu,  na szczeblu gminy  

obowiązują niżej wyszczególnione dokumenty. 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szydłów  

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szydłów - aktualizacja został 

przyjęty uchwałą Nr XLII/ 261/ 2017 Rady Gminy Szydłów z dnia 29 listopada 2017 r.                                  

i  obejmuje on całość obszaru administracyjnego Gminy i był spójny z nadrzędnymi 

dokumentami strategicznymi i planistycznymi szczebla krajowego, wojewódzkiego, 

powiatowego i gminnego, m.in. programem ochrony powietrza dla strefy województwa 

świętokrzyskiego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego. 

Do celów strategicznych w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy 

Szydłów - nowelizacja zaliczono:  

- wspieranie działań z zakresu ochrony środowiska naturalnego,  

- poprawę jakości powietrza,  

- promocję wykorzystania odnawialnych źródeł energii,  

- wspieranie działań z zakresu produkcji energii z odnawialnych źródeł,  

- promocję i wspieranie działań z zakresu ograniczenia niskiej emisji, w tym ze źródeł  

  komunalnych,  

- wspieranie działań z zakresu racjonalnego wykorzystania energii,  

- wspieranie działań z zakresu zwiększenia efektywności energetycznej w różnych  

  sektorach gospodarki,  
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- rozwój infrastruktury drogowej i transportowej z uwzględnieniem wymagań ochrony  

  środowiska,  

- edukację ekologiczną lokalnej społeczności.  

Długookresowym celem strategicznym była poprawa stanu powietrza 

atmosferycznego poprzez wsparcie gospodarki niskoemisyjnej na terenie gminy 

Szydłów. W ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjne dla Gminy Szydłów, 

Gmina zrealizowała projekt pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie 

udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie gmin Raków i Szydłów”. W ramach 

inwestycji w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Szydłów uruchomionych 

zostało 130 instalacji kolektorów słonecznych i 62 instalacje fotowoltaiczne. 

Zostało również wykonane zadanie: „Modernizacja 595 lamp oświetlenia 

ulicznego w oparciu o zastosowanie energooszczędnych opraw typu LED - I etap”, 

dzięki czemu zmniejszyło się zapotrzebowanie na energię elektryczną o około 40%. 

Obecnie jest realizowane zadanie pod nazwą: „Termomodernizacja budynku 

użyteczności publicznej - Szkoły Podstawowej przy ul. Szkolnej 12”. 

Dokonano również wymiany źródeł ciepła oraz zostały zamontowane instalacje 

fotowoltaiczne na budynkach prywatnych i usługowych w gminie Szydłów, co pozwoliło 

zmniejszyć emisję dwutlenku węgla. 

Usuwanie wyrobów zawierających azbest  

Gmina Szydłów już po raz kolejny przystąpiła do usuwania wyrobów zawierających 

azbest. W 2021 r. zadanie finansowane było w ramach Programu priorytetowego 

NFOŚiGW pn.: SYSTEM -Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej 

realizowanych przez partnerów zewnętrznych. Część 1) Usuwanie wyrobów 

zawierających azbest.  

Zadaniem objęto:  

- demontaż wyrobów zawierających azbest, zabezpieczenie, załadunek i transport  

  falistych płyt azbestowo - cementowych z 5 nieruchomości położonej na terenie      

  Gminy Szydłów wraz z ich unieszkodliwieniem na przystosowanym do tego celu  

  składowisku odpadów niebezpiecznych, 

- zabezpieczenie, załadunek i transport falistych płyt azbestowo - cementowych  

  złożonych luzem na działkach z 37 nieruchomości położonych na terenie Gminy  

  Szydłów.  
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Wyroby zawierające azbest zostały przekazane na składowiska azbestu odpadów 

niebezpiecznych zawierających azbest: Środowisko i Innowacje, Dobrów 8, 28-142 

Tuczępy przez firmę REVOL Sp. z o.o., ul. Senatorska 21/ 30-31, 93-192 Łódź. Celem 

zadania było usunięcie jak największej ilości szkodliwych wyrobów zawierających 

azbest odznaczających się dużą odpornością na działanie czynników chemicznych, 

ścieranie i wysoką temperaturę. Należy pamiętać, że azbest zaliczany jest do 10-ciu 

najgroźniejszych zanieczyszczeń na Ziemi. W wyniku realizacji zadania, które zostało 

przeprowadzone na terenie Gminy Szydłów unieszkodliwiono w 2021 r. odpady 

zawierające azbest w ilości 10 343 m2 , tj. 113,776 Mg. Całkowity koszt realizacji 

zadania wyniósł 47.226,30 zł. Całkowite usunięcie azbestu z terenu Gminy Szydłów 

winno być wykonane do końca 2032 roku zgodnie z przepisami ustawy. Na dzień 31 

grudnia 2021 r. z terenu gminy od 2012 r. usunięto 87 551 m2 tj. 963,064 Mg azbestu. 

Zgodnie z inwentaryzacją na terenie Gminy Szydłów do usunięcia pozostało                          

360 686 m2 azbestu. 
 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności  
zwierząt na terenie gminy Szydłów w 2021 roku 
 
Zgodnie z zapisami art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 122, z późn. zm.), zapobieganie bezdomności zwierząt                                        

i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań 

własnych gmin.  

Do realizacji tego zadania ma służyć program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt (art. 11a ust. 1 ustawy), który organ 

stanowiący określa w drodze uchwały corocznie do dnia 31 marca. Taki program dla 

Gminy Szydłów na 2021 r. został uchwalony przez Radę Miejską w Szydłowie uchwałą 

Nr Nr XXXI/ 177/ 2021 z dnia 30 marca 2021 r. 

Program obejmował w szczególności:   

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt,  

2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie,  

3) odławianie bezdomnych zwierząt,  

4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt,  

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt,  

6) usypianie ślepych miotów,  

7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt  

    gospodarskich,  
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8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń  

    drogowych z udziałem zwierząt.  

Odławianie bezdomnych zwierząt, obligatoryjna sterylizacja albo kastracja 

zwierząt w schroniskach dla zwierząt, poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych 

zwierząt, usypianie ślepych miotów może zostać powierzone podmiotowi 

prowadzącemu schronisko dla zwierząt.  

W 2021 roku realizacja Programu określonego w wyżej wymienionych pkt 1-4 

realizowane było w ramach umowy podpisanej z Panem Jarosławem Dudzikiem, 

prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: Przedsiębiorstwo Handlowo 

Usługowe - Jarosław Dudzik z siedzibą w Cedzynie 129, ul. Kielecka 19, 25-900 Kielce. 

Zgodnie z umową, wykonawca przekazywał odłowione z terenu gminy Szydłów 

bezdomne zwierzęta do schroniska dla bezdomnych zwierząt „Strzelce”, Strzelce 879, 

28-220 Oleśnica 

W ramach tej umowy w 2021 r. przekazano do schroniska 17 bezdomnych 

psów. 

 Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń 

drogowych z udziałem zwierząt wraz a wykonywanymi zabiegami weterynaryjnymi 

zostało powierzone Przychodni Weterynaryjnej „ZOONA”, Ciecierze 26, 26-020 

Chmielnik. 

Gospodarka odpadami komunalnymi 

Gmina Szydłów samodzielnie realizuje zadanie polegające na odbiorze                                                  

i zagospodarowaniu odpadów komunalnych wynikające z ustawy z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (jednolity tekst Dz. U. z 2021 r. 

poz. 888 ze zmianami). Odbiór odpadów komunalnych realizowany był tylko                                  

z nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości, na których znajduje się domek 

letniskowy lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe. Gmina nie objęła systemem nieruchomości niezamieszkałych, czyli 

takich, gdzie znajdują się np.: przedsiębiorstwa, zakłady usługowe, budynki 

użyteczności publicznej, sklepy, obiekty kulturalno-oświatowe, lokale gastronomiczne, 

itp. W przypadku nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady  na 

skutek prowadzenia działalności gospodarczej ich właściciele mieli obowiązek 

zawarcia indywidualnych umów z uprawnionym podmiotem w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych. Ewidencja takich umów była na bieżąco weryfikowana                            
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w oparciu o wykazy umów załączone do sprawozdań podmiotów odbierających 

odpady komunalne.  

Na terenie Gminy Szydłów, do prowadzonego przez Burmistrza Miasta i Gminy 

Szydłów rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości wpisanych było 9 podmiotów (stan na koniec 2021 r.). 

Gmina, w zamian za uiszczoną przez mieszkańców stawkę opłaty, gospodaruje 

odpadami komunalnymi. Wywiązując się z ustawowego obowiązku, gmina Szydłów 

zorganizowała przetarg na odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości 

zamieszkałych. W trybie zamówienia publicznego wyłoniono firmę :  P.H.-U „Zieliński’’ 

Zbigniew Zieliński z Rakowa. Od 01.02.2021 r. do 16.11.2021 r., firma „Bioselect” 

Spółka z o.o. z Rakowa była podwykonawcą P.H-U Zieliński na podstawie umowy 

podwykonawstwa. 

Na zagospodarowanie odpadów komunalnych Gmina zawarła umowę                                         

z Zakładem Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o. o. z siedzibą                                     

w Rzędowie. 

Właściciele nieruchomości zamieszkałych mieli możliwość pozbywania się 

każdej ilości wytworzonych odpadów komunalnych. Dodatkowo mieszkańcy mogli 

także pozbywać się, w ramach wnoszonej opłaty, odpadów niebezpiecznych, 

elektrycznych, elektronicznych, wielkogabarytowych, wystawiając je przed dom                                    

w ramach tzw. „wystawki’’ sprzed posesji cztery razy do roku, lub dostarczając je we 

własnym zakresie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) 

znajdującym się w Rzędowie.  

Punkt ten służy do odbioru odpadów selektywnie zebranych, tj. papieru, szkła, 

tworzyw sztucznych, metali, opakowań wielomateriałowych, odpadów 

wielkogabarytowych, zużytych baterii, akumulatorów, zużytego sprzętu eklektycznego 

i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlano-

rozbiórkowych, opon oraz odpadów zielonych. 

Odbiór odpadów komunalnych odbywał się na podstawie złożonej przez 

właściciela nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. W przypadku zaistnienia zmiany danych będących podstawą ustalenia 

wysokości należnej opłaty (np. zmiana ilości osób, sposobu oddawania odpadów) 

właściciel nieruchomości obowiązany był do złożenia deklaracji zmieniającej                                  

w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła 

zmiana.  
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W ramach weryfikacji danych zawartych w deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony 

Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy Szydłów wzywał właścicieli 

nieruchomości do złożenia wyjaśnień w przypadku, gdy dane zawarte w deklaracji 

budziły wątpliwości. Ponadto pracownicy Referatu sprawdzali zgodność liczby osób 

wykazanych w deklaracji na podstawie danych z rejestru osób zameldowanych 

udostępnionych przez Urząd Stanu Cywilnego. 

         Gmina Szydłów umożliwiła mieszkańcom  pozbywanie się przeterminowanych 

leków oraz opakowań po lekach w aptece w Szydłowie, poprzez wyposażenie jej                             

w specjalistyczny pojemnik do gromadzenia tego rodzaju odpadów. 

   Od września 2021 r. mieszkańcy gminy mogą dodatkowo, nieodpłatnie  

przekazywać odpady do Miejskiego Punktu Elektroodpadów (MPE), który został 

zlokalizowany na szydłowskim rynku. Można w nim umieszczać drobną elektronikę, 

baterie, żarówki, płyty CD/DVD, tonery oraz stare telefony komórkowe i ładowarki. 

Każda tuba posiada otwór wrzutowy w odpowiednim kształcie i z odpowiednim 

symbolem. Urządzenie zbudowane jest w taki sposób, aby odpady nie zagrażały 

środowisku. Dodatkowo pojemnik do wrzucania zużytych żarówek wypełniony jest 

specjalnym materiałem zapobiegającym ich potłuczeniu. 

Poniżej w tabeli przedstawiono ilość i rodzaj odpadów komunalnych wytworzonych na 

terenie gminy Szydłów w latach 2020 - 2021 z uwzględnieniem odpadów 

pochodzących z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz                                           

z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości 

wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. 

Z terenu Gminy Szydłów w 2021 r. odebrano łącznie 1.036,661 Mg (ton) 

odpadów komunalnych, co przedstawia poniżej zamieszczona tabela, w której, dla 

porównania zamieszczono również ilości odebranych odpadów za rok 2020  

 

Tabela nr 20. Ilość i rodzaj odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy   
                        Szydłów w latach 2020 - 2021 

Lp. 
Kod 

odpadów 
Rodzaj odpadów 

Masa odebranych odpadów 

komunalnych (Mg) 

2020 r. 2021 r. 
2020=100

% 

1. 15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 87,057 107,510 123,5 

2. 16 01 03 Zużyte opony 45,000 47,98 106,6 
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3. 16 02 14 
Zużyte urządzenia inne niż wymienio- 

ne w 16 02 09 do 16 02 13 
2,700 - - 

4. 20 01 01 Papier i tektura 2,720 0,010 0,4 

5. 20 01 02 Szkło 99,340 87,110 87,7 

6. 20 01 21* Lampy - 0,015 - 

7. 20 01 19 

Środki ochrony roślin I i II klasy toksy-

czności (bardzo toksyczne  

i toksyczne, np. herbicydy, insektycydy) 

0,220 - - 

8. 20 01 36 

Zużyte urządzenia elektryczne  

i elektroniczne inne niż wymienione  

w 20 20 01*, 20 01 23*, 20 01 35*. 

12,140 14,360 118,3+ 

9. 20 01 35* 
Zużyte urządzenia elektryczne  

i elektroniczne 
- 1,060 - 

10. 20 01 80 
Środki ochrony roślin inne niż 

wymienione w 20 01 19 
0,120 0,220 183,3 

11. 20 03 01 
Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne 
459,430 549,820 119,7 

12. 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 82,460 75,520 91,6 

13. 20 03 99 
Odpady komunalne nie wymienione  

w innych podgrupach 
49,740 66,040 132,8 

14. 20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 12,260 24,000 195,8 

15. 20 02 03 Inne odpady nie ulegające biodegradacji 23,100 61,720 267,2 

16. 20 01 39 Tworzywa sztuczne 16,830 - - 

17. 20 01 34 
Baterie i akumulatory inne niż wymie- 

nione w 20 01 33 
0,231 0,010 4,3 

18. 20 01 32 Leki - 0,106 - 

19. 17 01 07 

Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów wyposaże- 

nia inne niż wymienione w 17 01 06 

2,980 1,160 38,9 

Razem 896,328 1.036,661 115,7 

Źródło: Urząd Miasta i Gminy Szydłów 

 

Do PSZOK (punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych) 

zlokalizowanego w Rzędowie, mieszkańcy gminy Szydłów przekazali w latach 2020 - 

2021 następujące rodzaje odpadów: 
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Tabela nr 21. Ilość i rodzaje odpadów przekazanych do PSZOK w Rzędowie 

ADRES 
PSZOK 

KOD 
ODPADU 

RODZAJ ODPADU 

MASA ODEBRANYCH 
ODPADÓW (Mg) 

2020 r. 2021 r. 
2020 = 
100% 

 
Zakład 

Gospodarki 
Odpadami 

Komunalnymi, 
Rzędów 40, 

28-140 
TUCZĘPY 

 

 

15 01 06 
Zmieszane odpady 

opakowaniowe 
0,2400 1,040 433,33 

16 01 03 Zużyte opony 0,0400 0,170 425,00 

20 01 01 Papier i tektura 0,3600 0,640 177,80 

20 01 36 

Zużyte urządzenia 
elektryczne i elektroniczne 
inne niż wymienione 20 20 
01*, 20 01 23*, 20 01 35*. 

0,0200 0,0050 -25,00 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 1,1600 0,480 -41,40 

20 01 01 Szkło - 2,200 - 

17 01 07 

Zmieszane odpady  
z betonu, gruzu ceglanego, 
odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 
wyposażenia inne niż 

wymienione w 17 01 06 

3,0200 0,710 -23,50 

RAZEM 4,8400 5,2450 108,40 

Źródło: Urząd Miasta i Gminy Szydłów 

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia oraz poziom masy  
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji osiągnięte przez gminę 
Szydłów w 2021 roku. 
 

W sierpniu 2021 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Klimatu                                         

i Środowiska z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie sposobu obliczenia poziomów 

przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych (Dz. U.                         

z 2021 r. poz. 1530). Na jego mocy zmianie uległ sposób obliczania poziomu 

przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych za 2021 r.                    

i lata kolejne, jako stosunek łącznej masy odpadów komunalnych przygotowanych do 

ponownego użycia i poddanych recyklingowi do łącznej masy wytworzonych odpadów 

w danej gminie. 

    W roku 2021 Gmina Szydłów osiągnęła wymagane poziomy recyklingu                            

i ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych:  

- papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła - wyniósł on 40,57 % (czyli więcej niż  

  wymagane 20%),  
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- odpadów komunalnych ulegających biodegradacji - został osiągnięty na poziomie  

   24,64 % (obowiązek informacyjny), 

- składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania  

  odpadów komunalnych – wyniósł 40,98% (obowiązek informacyjny). 

Podsumowując w/w wyniki można stwierdzić, że od czasu kierowania odpadów 

komunalnych do instalacji przetwarzania tychże odpadów, a co za tym idzie 

poddawaniu ich odpowiednim procesom, wymagane poziomy są osiągane. 

Dodatkowo coraz większa świadomość ekologiczna mieszkańców ma znaczący wpływ 

na prawidłową segregację odpadów komunalnych „u źródła”. Stanowi to główny 

czynnik przy osiągnieciu przez gminę poziomów recyklingu i przygotowania do 

ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła. 

 

Odbiór padłych zwłok zwierzęcych  

W 2021 r. odbiór i utylizacja padłych zwierząt była zlecona firmie  SARIA Polska 

Spółka. z o.o. Oddział SecAnim w Wielkanocy, Wielkanoc 100, 32-075 Wielkanoc, gm. 

Gołcza, woj. małopolskie. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. gmina 

przekazała do utylizacji 1 sztukę zwierzęcia z gatunku sarna o łącznej wadze ok.                    

30 kg. 

Usuwanie nieczystości ciekłych w przypadku braku sieci kanalizacyjnej  

Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości                            

i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn.zm.) właściciele 

nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku mi.in. przez:  

- przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy   

  budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona,  

  wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub                              

  w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone                          

  w przepisach odrębnych. Przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest  

  obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię  

  ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych,  

- gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych;  

- pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz  

  nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi.  

Właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości 

nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania, w formie umowy, 
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korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie 

na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych                                             

i transportu nieczystości ciekłych przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania 

opłat za te usługi.  

Na terenie Gminy Szydłów zezwolenie Burmistrza na prowadzenie działalności                                  

w zakresie opróżniana zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 

na terenie gminy Szydłów posiada 2 przedsiębiorców.  

W celu ograniczenia zagrożenia dla gruntu i wód gruntowych związanego                                   

z nieszczelnymi zbiornikami bezodpływowymi na bieżąco wykonywane są kontrole 

właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy nie podłączonych do sieci 

kanalizacyjnej, a mających techniczne i ekonomiczne możliwości podłączenia oraz 

kontrole opróżniania zbiorników bezodpływowych. 

IX. OŚWIATA I EDUKACJA 

W 2021 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, 

2) Punkt Przedszkolny „Kraina Uśmiechu” w Potoku, 

    prowadzone przez Stowarzyszenie „Kraina Uśmiechu”. 
 
Ilość oddziałów przedszkolnych (przedszkola) 
 
Publiczne Przedszkole w Szydłowie w 2021 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. 

Ilość oddziałów szkolnych: 
 
Tabela nr 22. Ilość oddziałów szkolnych 

 
Placówka 

 
2020/ 2021 2021/ 2022 

Szkoła Podstawowa w Szydłowie 12 13 

Szkoła Podstawowa w Solcu Starym 5 6 
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Liczba dzieci uczęszczających do szkół i przedszkoli: 
 

Liczba dzieci przedszkolnych (przedszkola): 

 
Tabela nr 23. Liczba dzieci przedszkolnych (przedszkola) 

 
Placówka 

 
2020/ 2021 2021/ 2022 

Publiczne Przedszkole w Szydłowie 50 50 

Publiczne Przedszkole „Kraina 
Uśmiechu” w Solcu 

50 50 

Punkt Przedszkolny „Kraina 
Uśmiechu” w Potoku 

15 18 

Oddział przedszkolny w Szkole 
Podstawowej w Szydłowie 

24 25 

 
 

Liczba uczniów w szkołach: 

 
Tabela nr 24. Liczba uczniów w szkołach 

 
Placówka 

 
2020/ 2021 2021/ 2022 

Szkoła Podstawowa w Szydłowie 229 229 

Szkoła Podstawowa w Solcu Starym 54 63 

RAZEM 283 292 

 
 
Liczba etatów pedagogicznych (wg stanu na 30.09.2021 r.) 
 
Tabela nr 25. Liczba etatów pedagogicznych 

 
Placówka 

 

2020  2021 

etaty etaty 

 

Szkoła Podstawowa w Szydłowie 37 29,18 

Szkoła Podstawowa w Solcu 
Starym 

9,59 9,78 

Publiczne Przedszkole  
w Szydłowie 

4,79 4,89 

RAZEM 38,75 43,85 
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Awans zawodowy nauczycieli (w etatach, wg stanu na 30.09.2021 r.) 
 
Tabela nr 26. Awans zawodowy nauczycieli 

 
Placówka 

 

Stażysta Kontraktowy Mianowany Dyplomowany 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 

Szkoła 
Podstawowa  
w Szydłowie 

0,50 2,50 6,56 7,00 6,54 8,29 10,77 11,39 

Szkoła 
Podstawowa  
w Solcu Starym 

- 0,22 2,45 2,67 2,00 2,00 5,14  4,89 

Publiczne 
Przedszkole  
w Szydłowie 

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

RAZEM 0,50 2,72 9,86 11,49 11,51 12,36 16,91 17,28 

 
 
Wykształcenie nauczycieli  
 
Wszyscy nauczyciele posiadają wykształcenie wyższe z przygotowaniem 

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

 
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 2021 r. wypłacał stypendia                           

i zasiłki szkolne dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szydłów. 

W październiku 2021 r. Gmina Szydłów otrzymała, w ramach przedsięwzięcia 

Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”, dotację na realizację wycieczek 

w łącznej wysokości 9 923,00 zł. Środki przyznane przez Ministra w formie dotacji 

celowej zostały przekazane na dofinansowanie wycieczek szkolnych dla klas I-VIII 

Szkoły Podstawowej w Szydłowie oraz Szkoły Podstawowej w Solcu Starym.                                      

Z otrzymanych środków zorganizowane zostały 4 wycieczki. 

Również w październiku 2021 r. ruszył nabór do rządowego programu 

„Laboratoria przyszłości”. Gmina Szydłów złożyła wniosek i w ramach programu szkoły 

otrzymały od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego 
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niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży. Szkoła 

Podstawowa w Szydłowie w ramach programu „Laboratoria przyszłości” otrzymała 

łączną kwotę 70 000,00 zł, Szkoła Podstawowa w Solcu Starym 30 000,00 zł. Wkład 

własny w programie nie był wymagany, a wsparcie obejmowało 100% wnioskowanej 

kwoty. 

W listopadzie 2021 r. Gmina Szydłów złożyła wniosek w ramach konkursu 

grantowego Cyfrowa Gmina „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju 

cyfrowym - Granty PPGR” i otrzymała dofinasowanie w wysokości 35 000,00 zł.                      

W ramach grantu gmina zakupiła sprzęt komputerowy (13 laptopów i 1 komputer 

stacjonarny), który nieodpłatnie przekazała rodzicom uczniów szkół podstawowych                    

i średnich.  

X. MIEJSKO - GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W SZYDŁOWIE 
 

Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Szydłowie wraz z czytelnią dysponuje 

zbiorem 16 809 jednostek inwentarzowych (stan na dzień 31.12.2021 r.), w tym książki  

- 16 563 woluminów, 200 audiobooki i 46 pozycje to zbiory specjalne. Korzysta z niej 

rocznie ok. 400 czytelników. W 2021 r. Biblioteka zanotowała 4820 odwiedzin, 

dokonując 7425 wypożyczeń książek na zewnątrz.   

W roku 2021 ze środków budżetu gminy i środków ministerialnych zakupiono 

na powiększenie zbiorów bibliotecznych 475 pozycji jednostek inwentarzowych 

(książki, audiobooki i zbiory specjalne).     

Wskaźnik zakupu nowości na 100 mieszkańców osiągnięty przez bibliotekę                   

w 2021 r. wyniósł 10,4 jednostek inwentarzowych, a wskaźnik ogółu woluminów na 

100 mieszkańców wynosił 362,66. 

Na podstawie porozumienia z Biblioteką Narodową, Miejsko-Gminna Biblioteka 

Publiczna w Szydłowie uruchomiła Cyfrową Wypożyczalnię Publikacji Naukowych 

„Academica”. 

W listopadzie 2021 r. Miejsko-Gminna Bibliotek Publiczna w Szydłowie 

otrzymała nową siedzibę, po zakończeniu przebudowy budynku dawnego urzędu 

gminy. Nowy adres stałej siedziby biblioteki to ul. Władysława Łokietka 5 w Szydłowie. 
 

XI. MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w SZYDŁOWIE 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szydłowie jest jednostką 

organizacyjną samorządu terytorialnego, powołaną przez do realizacji zadań                              

w zakresie lokalnej polityki społecznej. 
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Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie rodzinom trudnych sytuacji 

życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, 

zasoby i możliwości. Pomoc społeczna wspiera w wysiłkach zmierzających do 

zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia życie w warunkach odpowiadających 

godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest także zapobieganie 

niekorzystnym sytuacjom życiowym oraz podejmowanie działań zmierzających do 

usamodzielnienia osób i rodzin i ich integracji ze środowiskiem. Pomoc społeczną 

organizują organy administracji rządowej (minister właściwy do spraw zabezpieczenia 

społecznego, wojewodowie) i samorządowej (marszałkowie województw, starostowie 

na poziomie powiatów oraz wójtowie, burmistrzowie/prezydenci miast na poziomie 

gmin). 

W szczególności pomoc społeczna polega na: 

- pracy socjalnej, 

- analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy   

  społecznej, 

- realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych, 

- prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej, 

- rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach  

   zidentyfikowanych potrzeb, 

- przyznawaniu i wypłacaniu świadczeń. 

Analiza zadaniowa budżetu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 
Plan finansowy oraz jego wykonanie 

 
Tabela nr 27. Plan finansowy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szydłowie  
                       i jego  wykonanie z podziałem na zadania własne gminy i zadania zlecone gminie   
                       w 2021 r. 

(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 
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Świadczenia pieniężne realizowane na podstawie ustawy o pomocy społecznej 

 

Do świadczeń pieniężnych realizowanych przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Szydłowie w 2021 r. należały: 

- zasiłek stały, 

- zasiłek okresowy, 

- zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy. 

Zasiłek stały jest świadczeniem przysługującym osobom niezdolnym do pracy                                  

z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy, spełniającym kryterium 

dochodowe. 

 
Tabela nr 28. Zasiłki celowe w latach 2018-2019-2020-2021                                             (w złotych) 

Zasiłek celowy, w tym specjalny zasiłek celowy Kwota świadczeń  

rok 2018  21.500,06 

rok 2019  20.884,04 

rok 2020  20.330,48 

rok 2021  15.711,22 

 

Świadczenia niepieniężne realizowane na podstawie ustawy o pomocy 
społecznej 
 
Do świadczeń niepieniężnych zaliczają się między innymi: 

- praca socjalna, 

- poradnictwo specjalistyczne, 

- usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne, 

- kierowanie i opłacanie kosztów pobytu w domu pomocy społecznej, 

- kierowanie do ośrodków wsparcia i mieszkań chronionych, 

- sprawienie pogrzebu, 

- składka na ubezpieczenie zdrowotne. 
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Tabela nr 29. Dane statystyczne dotyczące skierowań do domów pomocy społecznej  
                       w latach 2018-2019-2020-2021 

Liczba osób 

umieszczonych 
rok 2017 rok 2018 rok 2019 rok 2020 rok 2021 

Zmarło  0 4 0 1 1 

Osoby skierowane 

do DPS  
2 0 2 1 1 

Skierowanie do 

DPS na podstawie 

postanowienia 

sądu  

0 0 1 0 1 

 
 
Tabela nr 30. Liczba podopiecznych M-GOPS przebywających w domach pomocy społecznej   
                       stan na 31.12.2021 r. 

L.p. Placówka Liczba mieszkańców 

1. Dom Pomocy Społecznej w Rudkach  6 

2. Dom Pomocy Społecznej w Kurozwękach  2 

3. 
Dom Pomocy Społecznej w Pęcławicach  

Górnych  
1 

4. 
Dom Pomocy Społecznej w Sobowie z filią  

w Suchodółce  
1 

5. Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku  1 

6. Dom Pomocy Społecznej w Końskich  2 

7. Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach  1 

Łącznie liczba osób przebywających w DPS 

na dzień 31.12.2021 r. 
14 

 
 

Tabela nr 31. Wydatki gminy poniesione za pobyt w DPS w latach 2017 -  2021 

Rok Koszt świadczeń w (zł) 

2017 300.106,11 zł 

2018 281.950,31 zł 

2019 285.135,68 zł 

2020 282.024,01 zł 

2021 331.277,82 zł 
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Kadra Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szydłowie 

W roku 2021, kadra Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej                               

w Szydłowie liczyła 7 osób, w tym: kadra kierownicza 1 osoba, pracownicy socjalni - 3 

osoby, pozostali pracownicy - 3 osoby. Spośród zatrudnionych w ośrodku pomocy 

społecznej pracowników 6 posiada wykształcenie wyższe, a 1 wykształcenie średnie. 

Specjalizacji I i II stopnia w zawodzie pracownika socjalnego w roku 2021 nie posiadał 

żaden z pracowników socjalnych. Wśród pracowników 1 osoba posiada specjalizację                            

z zakresu organizacji pomocy społecznej.  

W 2021 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szydłowie nie 

działali wolontariusze, nie było również pracujących w ramach zatrudnienia 

subsydiowanego (roboty publiczce, prace interwencyjne i inne). W M-GOPS                                    

w Szydłowie w 2021 r. nie odbywały się staże.  

Szczegółowe informacje na temat realizowanych przez M-GOPS w Szydłowie 

zadań w 2021 r przedstawiono w rozdziale „Realizacja polityk, programów, strategii” 

niniejszego raportu. 

 
XII. MIEJSKO - GMINNE CENTRUM KULTURY w SZYDŁOWIE 

Za realizację i organizację kultury w całej gminie odpowiada Miejsko - Gminne Centrum 

Kultury. Główne zadania i cele działania 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. 
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W 2021 r. ze względu na panującą pandemię i wprowadzone ograniczenia, zorganizowana 

została tylko jedna masowa impreza - 23 „Święto Śliwki”, która była niezwykle udaną 

imprezą. 

Mimo trudnej sytuacji wywołanej pandemią M-GCK udało się zorganizować                           

i przeprowadzić między innymi: 

- finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, podczas którego w gminie zebrano ponad 

22 200 zł, w M-GCK mieścił się Sztab WOŚP,  

- obchody Dnia Dziecka, którego programie odbył się spektakl teatralny pt. „Księga  

  Błazna” w zamku oraz koncert muzyczny Orkiestry Ludwika Sarskiego i filmowy  

  „Przeglądu Legend Świętokrzyskich”,  

- koncert pianisty Eryka Parchańskiego, który koncertował w ramach XXVII  

  Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego im. Krystyny Jamroz, 

- polsko-mołdawski Plener Malarski pt. „Szydłów 2021”, w którym udział wzięło 17  

  artystów. Plener zakończył się wernisażem w Jagiellońskim Pałacu Królewskim  

  z udziałem artystów, w tym kuratora Norberta Palmera, władzami gminy i powiatu, 

- Plener Rzeźbiarski, którego efektem było powstanie 8 rzeźb - postacie królów,  

  Światowida, i czterech bajkowy ławeczek. 

Ponadto w 2021 r. Miejsko-Gminne Centrum Kultury podpisało z Okręgową 

Spółdzielnią Mleczarską w Opatowie umowę na produkcję wyrobu cukierniczego pn. 

„Krówka Opatowska” z Szydłowską Śliwką. Produkt szybko stał się hitem wśród turystów 

odwiedzających Szydłów oraz zakupiło mobilną scenę dzięki dofinansowaniu z 

Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. 

Także Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Szydłowie koordynowało akcję pn. „Szlachetna 

Paczka” w powiecie staszowskim. Pomoc otrzymało 17 rodzin z całego powiatu. 

XIII. DZIAŁALNOŚĆ RADY MIEJSKIEJ W SZYDŁOWIE 
 
Rada Miejska VIII kadencji, w 2021 roku odbyła łącznie 12 sesji, na których podjęto 65 

uchwał. 

W Radzie Miejskiej funkcjonują następujące komisje stałe - w nawiasach liczba odbytych 

posiedzeń w 2021 r.: 

- Komisja Rewizyjna (12), 

- Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego (11),  

- Komisja Samorządowa (11), 

- Komisja Skarg, Wniosków i Petycji (13). 

 

  



101 
 

XIV. PODSUMOWANIE 

Mimo, że Raport o stanie Gminy Szydłów jest dokumentem dość obszernym, to 

i tak nie oddaje on całego spektrum spraw i wydarzeń, które miały miejsce w naszej 

wspólnocie lokalnej w roku 2021. Należy bowiem zauważyć, że samorząd gminny jest 

tylko jednym z wielu podmiotów kształtujących obraz gminy i mających wpływ na życie 

mieszkańców. Zakres działania gminy jest wyznaczony przepisami prawa i tylko                               

w ramach tych norm prawnych samorząd na szczeblu gminnym może realizować 

swoje powinności wobec mieszkańców. Fakt ten jest o tyle ważny i wymaga 

podkreślenia, że w wielu przypadkach oczekiwania wobec gminy zdają się nie mieć 

granic, dlatego przypisuje się władzom samorządowym odpowiedzialność za rozwój 

gminy na wszystkich płaszczyznach życia naszej wspólnoty lokalnej. A tak nie jest. 

Biorąc powyższe pod uwagę należy zaznaczyć, że powstały Raport o stanie naszej 

gminy w swojej treści ogranicza się tylko do omówienia realizacji tych zadań, które 

spoczywają na samorządzie Gminy Szydłów. Raport zatem opisuje to co na 

przestrzeni całego roku absorbowało samorząd, czym się zajmował, jak realizowano 

poszczególne zadania oraz plany zawarte w strategiach, programach i politykach 

gminy. Celem tego Raportu było przekazanie w miarę pełnej i rzetelnej informacji                                

o pracy samorządu gminnego w danym roku, tak by na tej podstawie możliwe było 

dokonanie obiektywnej oceny działań organu wykonawczego gminy. Mimo, że 

informacje zawarte w Raporcie były już przekazywane do wiadomości publicznej                         

w ramach sprawozdań z bieżącej pracy czy publikatorach gminnych, to jednak zebrane 

razem pokazują ogrom wykonanej pracy i wielopłaszczyznowość działań samorządu. 

Uwzględniając wszelkie uwarunkowania w jakich prowadzona była działalność przez 

samorząd Gminy Szydłów w roku 2021 oraz lokalne możliwości, a także dokonując 

oceny czynności podejmowanych przez władze gminy z perspektywy aktywność, 

inicjowanych działań oraz skuteczność w realizacji zadań, co uwidocznione zostało                                 

w Raporcie, możemy mieć poczucie satysfakcji z tego, co udało się nam zrobić na 

rzecz naszej wspólnoty lokalnej i tym samym nas wszystkich.  

W pełni zdaję sobie sprawę z Państwa potrzeb, jednak nie wszystko można 

zrealizować od razu, stąd ubiegłego roku nie należy oceniać wyłącznie pod kątem 

zrealizowanych zadań, ale również tych rozpoczętych i zaplanowanych do realizacji                           

w następnych latach tej kadencji. 
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XV. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW 

 

1. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Szydłów z organizacjami     
    pozarządowymi i innymi podmiotami za rok 2021. 
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XVII. Wykaz fotografii zamieszczonych w tekście 

 
 
str. 61 - Kompleksowa rewitalizacja wyznaczonego obszaru na terenie Gminy Szydłów w celu    
             zapewnienia wysokiej jakości życia mieszkańców: Adaptacja zdegradowanych terenów  
             poprzemysłowych po zakończonej działalności oczyszczalni ścieków. Ochrona i udostępnienie   
             odsłonięcia geologicznego wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu - fot. Piotr Walczak 
      
           - Kompleksowa rewitalizacja wyznaczonego obszaru na terenie Gminy Szydłów w celu    
             zapewnienia wysokiej jakości życia mieszkańców: Zagospodarowanie i uporządkowanie  
             przestrzeni publicznej przy ul. Kieleckiej w Szydłowie - fot. Piotr Walczak 
 

           - Kompleksowa rewitalizacja wyznaczonego obszaru na terenie Gminy Szydłów w celu     
             zapewnienia wysokiej jakości życia mieszkańców: Przebudowa i nadbudowa budynku dawnego  

             urzędu gminy wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu - fot. Piotr Walczak 
. 
str. 65  - Przebudowa dachu budynku sali gimnastycznej z częścią dydaktyczną - fot. Piotr Walczak  
            - Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Szkoły Podstawowej przy  
              ul. Szkolnej 12 - fot. Piotr Walczak  
            - Przebudowa drogi nr 390027T Korytnica – most, od km 0+000 do km 0+370 - fot. Piotr  
              Walczak 
            - Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. dz. 644 w miejscowości Kotuszów, od km 0+000 do    
              km 0+535 - fot. Piotr Walczak  
            - Szydłów, zespół Zamku Królewskiego, budynek „Skarbczyka” (XVI w.): prace remontowe      
              dachu - fot. Piotr Walczak 
            - Przebudowa drogi nr ewid. dz. 121 w miejscowości Mokre, od km 0+000 do km 0+450 - fot.    
              Piotr Walczak 
 
str. 67  - Wyremontowany odcinek drogi wojewódzkiej nr 756 - ul. Solecka w Szydłowie - fot. Piotr  
              Walczak. 
            - Mobilna scena 6x4 m. zakupiona dzięki dotacji z MKiDN - fot. Piotr Walczak 
            - Miejski Punkt Elektroodpadów w Szydłowie - fot. Piotr Walczak 
            - W Szydłowie, Korytnicy i Solcu zainstalowano czujniki do pomiaru stężenia pyłów    
              zawieszonych - fot. Piotr Walczak 
            - Malowane miasteczko rowerowe w Szydłowie - fot. Piotr Walczak 

 

 

 


