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O STANIE GMINY 
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Suchedniów, maj 2022 r. 





 

 

 

Szanowni Państwo, 

 

 Realizując postanowienia art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                

o samorządzie gminnym, przedstawiam Państwu „Raport o stanie Gminy 

Suchedniów w roku 2021”. 

Stanowi on podsumowanie działalności samorządu w roku ubiegłym,                       

a w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał Rady 

Miejskiej w Suchedniowie. Raport jest też zestawieniem najważniejszych danych    

o samorządzie, pozwalającym  na uzyskanie wglądu w sytuację gospodarczą           

i społeczną Gminy Suchedniów. 

Mimo, że rok 2021 był kolejnym rokiem trwania pandemii COVID-19, 

wymagającym podjęcia szeregu dodatkowych działań i zmierzenia się z nowymi 

wyzwaniami, większość zaplanowanych przedsięwzięć udało się zrealizować.  

 

Zapraszam Państwa do zapoznania się z raportem i udziału w debacie 

publicznej. 

 

 

Z wyrazami szacunku 

 

Burmistrz 
Miasta i Gminy Suchedniów 

 
Cezary Błach 
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I. INFORMACJE OGÓLNE 
  

1. Ogólna charakterystyka Gminy Suchedniów 
 

Gmina Suchedniów położona jest w północnej części województwa świętokrzyskiego, 

na Płaskowyżu Suchedniowskim. Jest jedną z pięciu gmin powiatu skarżyskiego.  

Powierzchnia Gminy wynosi 7 495 ha, co stanowi 0,64% Województwa 

Świętokrzyskiego oraz 18,98 % powierzchni Powiatu Skarżyskiego. Największy udział                      

w powierzchni Gminy stanowią grunty leśne 4 859 ha (64,85%) powierzchnia gruntów 

ornych wynosi 1 270 ha (16,95%), natomiast pozostałe grunty i nieużytki zajmują 513 ha 

(6,85%).  

Przez Gminę Suchedniów prowadzi droga ekspresowa S7 relacji Gdańsk –  Rabka-

Zdrój, droga wojewódzka 751 o długości 6 530 m  oraz linia kolejowa nr 8 relacji Warszawa 

Zachodnia – Kraków Główny. 

Gminę Suchedniów tworzą cztery Sołectwa - Krzyżka, Michniów, Mostki i Ostojów                      

oraz Miasto Suchedniów, na terenie którego utworzonych jest 7 osiedli. 
 

2. Demografia 

Miasto i Gminę Suchedniów zamieszkuje 9 756 osób, w tym miasto 7 993. Na dzień 31 

grudnia 2021 roku, w stosunku do porównywalnego okresu roku 2020 zmniejszyła się liczba 

mieszkańców Gminy o 241 osób (w tym: miasto 216 osób, gmina 25 osób). W ciągu 5 lat 

liczba mieszkańców zmniejszyła się o 97 osób, przy czym największy spadek nastąpił w roku 

2021. 

 
Liczba mieszkańców w latach 2017 - 2021 
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Demografię mieszkańców w latach 2019 - 2021 ilustruje poniższa tabela:  

 

27% ogółu mieszkańców to osoby w wieku poprodukcyjnym, natomiast dzieci i młodzież do 

19 roku życia stanowią 16% populacji gminy. 

 

Ludność w poszczególnych jednostkach pomocniczych oraz w mieście Suchedniów: 
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Wyszczególnienie 
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31.12.2020 
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Skutek +/_ 

Osoby zameldowane w 
tym: 
Miasto 
Gmina 

 
10 062 
8 260 
1 802 

 
9 997 
8 209 
1 788 

 
9 756 
7 993 
1 763 

 
-241 
-216 
-25 

Urodzenia 
Zgony 

62 
140 

58 
145 

59 
185 

+1 
+40 

Osoby zamężne/żonate 4 678 4 601 4 481 -120 
Zameldowania 
Wymeldowania 

160 
46 
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54 
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46 

-7 
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Kobiety do 60 roku życia 
Mężczyźni do 65 roku życia 

3 472 
4 015 

3 428 
3 933 

3 231 
3 769 

-197 
-164 

Kobiety pow. 60 roku życia 
Mężczyźni pow. 65 roku 

życia 

 
1 715 
860 

 
1 725 
911 

1 704 
915 

-21 
+4 
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Na dzień 31 grudnia 2021 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Skarżysku – Kamiennej 

zarejestrowanych było 545 osób bezrobotnych, w tym 247 kobiet. Udział w ogólnej liczbie 

bezrobotnych z terenu Gminy Suchedniów, w powiecie skarżyskim stanowi 14,10 %.   

 

 
 

 

Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy na dzień 31.12.2021 r. Ogółem 

Do 30 roku życia 

 W tym kobiety 

96 

43 

Długotrwale bezrobotne  

 W tym kobiety 

331 

160 

Powyżej 50 roku życia 

 W tym kobiety 

167 

58 

Posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia 

 W tym kobiety 

74 

57 

Niepełnosprawni 

 W tym kobiety  

15 
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Najliczniejsza grupa bezrobotnych na terenie Miasta i Gminy Suchedniów na dzień 31 

grudnia 2021 r. wg poszczególnych kategorii: 

1)  według czasu pozostawania bez pracy - to bezrobotni powyżej 24 miesięcy – 32,29%;  
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2)  według wieku – to bezrobotni z przedziału wiekowego 35-44 lata – 29,72% 

3) według wyksztalcenia - to bezrobotni wykształceniem średnim ogólnokształcącym – 

27,52% oraz wykształceniem zasadniczym/branżowym – 27,52%  

4) według stażu pracy – to bezrobotni ze stażem pracy w przedziale 1-5 lat – 24,05%  

 

3. Podmioty gospodarcze 

Zgodnie z Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej (CEiDG), 

według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku, na terenie Gminy Suchedniów było 

zarejestrowanych 730 podmiotów gospodarczych (o 12 więcej niż w 2020 r.). Na przestrzeni 

2021 roku rozpoczęło działalność 53 podmioty, natomiast wykreślenia działalności dokonało 

28 przedsiębiorców.  

Do wiodących branż w Gminie zaliczyć należy ( wg kodów PKD): 

 Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet 

 Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach 

 Transport drogowy towarów 

 Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych,  

 Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych 

 

Podmioty gospodarki narodowej wpisane do Rejestru REGON: 

 Sektor publiczny ogółem – 15, w tym państwowe i samorządowe jednostki prawa 

budżetowego – 10. 

 Sektor prywatny ogółem – 958 firm, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność 

gospodarczą, spółki handlowe, spółdzielnie, fundacje, stowarzyszenia i organizacje 

społeczne. 

 

 

4. Jednostki organizacyjne Gminy 
 

W Gminie funkcjonują następujące jednostki budżetowe: 
 

 Urząd Miasta i Gminy Suchedniów, 

 Zakład Gospodarki Komunalnej w Suchedniowie, 

 Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suchedniowie, 

 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchedniowie, 
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 Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Emilii Peck w Suchedniowie, 

 Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Stefana Żeromskiego w Suchedniowie, 

 Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Wandy Łyczkowskiej w Ostojowie, 

  Przedszkole Samorządowe im. Jana Pawła II w Suchedniowie,  
 

 oraz samorządowe instytucje kultury : 
 

 Suchedniowski Ośrodek Kultury „Kuźnica” w Suchedniowie, 

 Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Suchedniowie. 

 
 

 

 

W  planach finansowych na rok 2021 przewidziano następujące dochody i wydatki 

powyższych jednostek organizacyjnych. W zestawieniu wykazano porównawczo dochody                

i wydatki roku 2020. 
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Nazwa jednostki 
Plan 01.01.2020 Plan 31.12.2020 Plan 01.01.2021 Plan 31.12.2021 

dochody wydatki dochody wydatki dochody wydatki dochody wydatki 

Urząd Miasta i Gminy 

Suchedniów 45 392 547,53 21 614 919,53 49 999 453,53 24 081 849,03 61 525 746,87 40 120 583,14 48 422 833,35 24 733 689,61 

Zakład Gospodarki Komunalnej 7 162 000,00 5 932 879,00 6 974 376,00 5 935 979,00 5 632 000,00 5 961 782,00 5 333 974,68 6 286 623,68 

Ośrodek Sportu i Rekreacji 253 800,00 1 346 867,00 320 600,00 1 383 867,00 293 800,00 1 393 241,00 408 900,00 1 338 074,00 

Miejsko-Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej 74 000,00 13 825 615,00 81 100,00 15 671 744,50 63 200 15 089 766,80 107 300,00 15 369 423,80 

Samorządowa Szkoła 

Podstawowa Nr 1 6 500,00 4 335 888,00 6 612,63 4 417 335,61 6 500 4 603,386,00 5 500,00 4 754 453,29 

Samorządowa Szkoła 
Podstawowa Nr 3 10 500,00 3 822 315,00 15 483,80 3 867 339,89 8 100,00 4 092 380,00 8 000,00 4 256 660,90 

Samorządowa Szkoła 

Podstawowa  w Ostojowie 4 400,00 3 214 074,00 5 320,00 3 285 334,16 5 400,00 3 222 516,00 5 400,00 3 263 964,51 

Przedszkole Samorządowe 41 500,00 2 242 690,00 20 600,00  2 239 865,00 41 500,00 2 416 029,00 40 500,00 2 410 219,00 

 

Suchedniowski Ośrodek Kultury 

„Kuźnica” - 892 000,00 - 892 000,00 - 900 000,00 - 900 000,00 

Miejsko - Gminna Biblioteka 
Publiczna - 430 000,00 - 430 000,00 - 440 000,00 - 452 409,50 
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II. INFORMACJE FINANSOWE    

 

Dochody wykonane za 2021 rok wyniosły 55 656 055,91 zł. Udział dochodów własnych                          

w dochodach ogółem stanowił 43,5 % i wyniósł  24 231 776,76 zł. 

 

Struktura dochodów przedstawiała się następująco:  

 dochody z podatków i opłat zostały zrealizowane w 99,6 % i stanowiły 11,6 % dochodów 

wykonanych,  

 udziały w podatkach zrealizowano w 107,1 % i stanowiły 16,2 % dochodów 

wykonanych,  

 subwencje zrealizowano w 100 %, co stanowiło 21,8 % wykonanych dochodów,  

 dotacje ogółem zrealizowano z uwzględnieniem zwrotów /rozliczeniem w 2021 r.                     

w 107,4 % wielkości zaplanowanej i stanowiły 34,7 % dochodów,  

 pozostałe dochody zrealizowano w 93,9 % i stanowiły one 15,7 % dochodów 

wykonanych.  

 

DOCHODY BUDŻETU GMINY  - 2020 i 2021 r. 

 

 

 

10.60%

13.93%
15.99%

46.39%

13.09%11.60%

16.20%

21.80%

34.70%

15.70%

Dochody z
podatków i opłat

Udziały w podatkach Subwencje Dotacje Pozostałe dochody

2020 r.

2021 r.
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Dochody własne Gminy Suchedniów w latach 2020 – 2021 r. według źródeł (w złotych): 

 

 2020 r. 2021 r. 

I. Podatki i opłaty 6 444 988,15 6 431 157,55 

II. Udziały w podatku dochodowym od osób 

fizycznych i prawnych 

8 471 740,54 8 994 878,88 

III. Dochody z majątku Gminy    201 487,21 55 622,92 

IV. Pozostałe dochody 255 817,17 256 855,73 

V. Wpływy od jednostek budżetowych 5 055 641,51 5 582 001,86 

VI. Inne dochody należne Gminie na podstawie 

odrębnych przepisów      

 ( w tym dotacje z budżetów innych JST) 

2 433 786,77 2 911 259,82 

Łącznie dochody własne  22 863 461,35 24 231 776,76 

 

Dochody z tytułu podatków od osób fizycznych zamknęły się kwotą 2 410 314,27 zł, w tym: 

 wpłaty podatku od nieruchomości wyniosły 2 248 944,17 zł – tj. 106,1 % wartości   

zaplanowanej, 

 wpłaty podatku rolnego wyniosły 49 095,51 zł – tj. 98 % planu, 

 wpłaty podatku leśnego wyniosły 24 442,39 zł – tj. 88,2 % planu, 

 wpływy z podatku od środków transportowych zamknęły się kwotą 87 832,20 zł –  

tj. 98,7 % wielkości zaplanowanej. 

 

 Dochody z tytułu udziałów  w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych 

wyniosły łącznie 8 994 878,88 zł i stanowiły 107,1 % wielkości zaplanowanej w budżecie. 

Wykonanie w stosunku do roku 2020 było wyższe o  523 138,34 zł.  
 

 Pozostałe dochody kształtowały się następująco: 

 wpływy od jednostek budżetowych w kwocie 5 582 001,86 zł tj. 91,2 % wielkości 

zaplanowanych ogółem, 

 wpływy z majątku gminy w kwocie 55 622,92 zł tj. 89,9 % w stosunku do planu, 
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 wpływy z pozostałych dochodów zrealizowano w kwocie 3 168 115,55 zł – 98,9 % 
wielkości zaplanowanych. 

 

Do oceny pozycji finansowej Gminy na tle innych jednostek posługujemy                                  

się wskaźnikiem G. Jest to kwota podstawowych dochodów podatkowych na jednego 

mieszkańca Gminy, przyjęta do obliczania subwencji wyrównawczej. Na rok 2020 wskaźnik                  

wynosił 1 346,94 zł., natomiast na rok 2021 – 1 418,06 zł. Analogicznie wskaźniki                         

dla kraju wynoszą odpowiednio: 2020 r. – 1 956,15 zł.;  2021 r. – 2 098,22 zł. 
 

Wskaźnik G - zestawienie porównawcze 
 

 2019 2020 2021 

JST z najniższym wskaźnikiem 406,76 454,97 485,66 

GMINA Suchedniów 1 203,63 1 346,94 1 418,06 

JST  z najwyższym wskaźnikiem 31 910,49 31 028,40 29 808,10 

Wskaźnik krajowy 1 790,33 1 956,15 2 098,22 

Udział wskaźnika Gminy Suchedniów                            

we wskaźniku krajowym 
67,23 % 68,86 % 67,58 % 

 

Poniesione wydatki zamknęły się kwotą 53 355 883,86 zł. Udział wydatków 

majątkowych w wydatkach ogółem stanowił 14,2 % i w porównaniu do roku 2020 wskaźnik                 

ten jest niższy o 5,3 punktu procentowego.  Kwota spadku wyniosła 2 985 845,06 zł. 

 

Wydatki Gminy Suchedniów za lata 2020 - 2021  według głównych działów (w złotych) 

 2020 2021 

Pomoc społeczna 15 222 707,64 14 808 826,13 

Oświata 17 372 779,22 15 324 110,18 

Pozostałe zadania Gminy w tym:  

gospodarka mieszkaniowa, leśnictwo, dostarczanie wody                 

i ciepła, obsługa długu publicznego, planowanie                                     

i zagospodarowanie przestrzenne, wybory 

3 155 934,75 3 378 809,04 

Gospodarka komunalna 7 291 473,61 6 615 915,03 

Administracja, w tym: 

wynagrodzenia, remonty budynku, koszty eksploatacyjne, 

ubezpieczenia budynków, usługi telekomunikacyjne, 

3 592 051,62 4 440 998,04 
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W strukturze wydatków ponad połowa środków ( 56,47 %) wydatkowana jest na oświatę                            

i pomoc społeczną. Tendencja taka utrzymuje się już od kilku lat. 

Na dzień 31 grudnia 2021 roku zadłużenie Gminy Suchedniów zamknęło się kwotą                         

16 700 000 zł i stanowiło 30 % dochodów ogółem oraz 68,9 % dochodów własnych.                   
 

Dynamika dochodów i wydatków w latach 2019 - 2020 - 2021   
 

Wyszczególnienie 2019 r. 2020 r. 2021 r. 5=4/3 

1 2 3 4 5 ( % ) 

Dochody wykonane; 
- dochody bieżące 

- dochody majątkowe 

42 664 051,38 

41 009 028,76 

1 665 022,62 

60 791 906,37 

46 638 015,43 

14 153 890,94 

55 656 055,91 

50 024 031,32 

5 632 024,59 

91,55 

107,26 

39,79 

Wydatki poniesione; 
- wydatki bieżące 

- wydatki majątkowe 

42 458 977,67 

38 442 807,71 

4 016 169,96 

54 283 439,12 

43 720 170,92 

10 563 268,20 

53 355 883,86 

45 778 460,72 

7 577 423,14 

98,29 

104,71 

71,73 

Wynik operacyjny 

(nadwyżka/deficyt) 
(+) 205 073,71 (+) 6 508 467,25 (+) 2 300 172,05 35,34 

 

Zaplanowany ujemny wynik wykonania budżetu 2021 roku, został zrealizowany                         

w kwocie dodatniej. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymane w kwocie 

8 836 678,00 zł były wyższe od roku 2020 o kwotę 763 060,00 zł. Dotacje rozwojowe 

pozyskano w kwocie 5 576 401,67 zł. Na drogi gminne pozyskano dotacje w kwocie 

3 021 188,08 zł, natomiast na oświatę 743 604,79 zł. W roku 2021 Gmina otrzymała 500 000,00 

zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach konkursu „Rosnąca odporność” oraz 

środki na zadanie kanalizacyjne w wysokości 387 952,01. Wykonanie wydatków 

inwestycyjnych/majątkowych w stosunku do planu wyniosło 53,5 %.  

organizacja wyborów, zakup materiałów  i wyposażenia 

Kultura i sport 
2 951 314,45  

(kultura 1 388 005,40 
sport 1 563 309,05 ) 

2 927 674,88  

(kultura 1365 082,62 

sport 1 562 592,26) 

Drogi i transport 4 429 493,91 5 413 743,42 

Bezpieczeństwo 115 912,13 104 392,24 

Ochrona zdrowia 151 771,79 341 414,90 
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W wieloletniej prognozie finansowej Gminy Suchedniów zaplanowano środki na spłatę 

kredytów długoterminowych wraz z odsetkami. Poza rokiem 2022 zaplanowana jest nadwyżka 

operacyjna przeznaczona na spłatę rat kredytowych przypadających w danym roku budżetowym.  

Realizując budżet  roku 2021 dokonywane były zmiany budżetu poprzez przyjęcie                    

12 uchwał Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie oraz planie finansowym, a także wydano 

38 stosownych zarządzeń Burmistrza. 

 Szczegółowa informacja dotycząca realizacji budżetu została przedstawiona w odrębnym 

sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za rok 2021. 

 
 

III.  DZIAŁALNOŚĆ RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE W  2021 ROKU 

 

 Statut Gminy Suchedniów, który został przyjęty Uchwałą Nr 4/I/2003 Rady Miejskiej                    

w Suchedniowie z dnia 25 lutego 2003 r. wraz z późniejszymi zmianami, stanowi, iż: „Organem 

stanowiącym i kontrolnym w Gminie jest Rada Miejska w Suchedniowie. Ustawowy skład Rady 

Miejskiej wynosi 15 radnych. (…). Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał 

sprawy należące do jej kompetencji, określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz w innych 

ustawach, a także w przepisach prawnych wydawanych na podstawie ustaw ”. 

 Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Burmistrz 

wykonuje uchwały Rady Miejskiej i zadania określone przepisami prawa, do których należą  

w szczególności :  

•  przygotowywanie projektów uchwał rady gminy;  

•  opracowywanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach  

    prowadzenia polityki rozwoju;  

•  określanie sposobu wykonywania uchwał;  

•  gospodarowanie mieniem komunalnym;  

•  wykonywanie budżetu;  

•  zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.  

 

 Stosownie do art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, 

Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów jest organem wykonawczym Gminy, do którego zadań 

należy m.in. wykonywanie uchwał Rady Miejskiej w Suchedniowie.  

 W roku 2021 odbyło się 13 sesji Rady Miejskiej w Suchedniowie, podjętych zostało 

ogółem 99 uchwał, w tym dokonano zmian dotychczas obowiązujących uchwał. Burmistrz 
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Miasta i Gminy Suchedniów na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, realizował uchwały 

podjęte przez Radę Miejską, zgodnie z terminem, treścią oraz przeznaczeniem podjętych uchwał, 

które przekazywane były do właściwych organów nadzoru.  

 Podjęte przez Radę Miejską uchwały, Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów, zgodnie  

z art. 90 ust. 1 i 2 ustawy o samorządzie gminnym, przekazywał w terminie 7 dni do organów 

nadzoru, jakimi są w zakresie zgodności z prawem – Wojewoda Świętokrzyski, a w zakresie 

spraw finansowych Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach. Wszystkie uchwały zostały 

opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej, zaś uchwały stanowiące akty prawa 

miejscowego w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 

Podmiotowy zakres uchwał podjętych przez Radę Miejską w Suchedniowie prezentuje poniższa 

tabela 

 

Przedmiot uchwał i ich liczba 
 

Finanse i budżet  31 Oświata    1 

Prawo i administracja    - Ochrona przyrody     1 

Sprawy majątkowe gminy  8 Nazwy ulic i placów będących drogami 

publicznymi, a także wznoszenia pomników  
   1 

Sprawy społeczne     2 Planowanie przestrzenne     9 

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę                     

i zbiorowe odprowadzanie ścieków  
    2 Współpraca i działalność na rzecz organizacji 

pozarządowych  
   2 

Pomoc społeczna      2 Opieka nad zwierzętami    1 

Podatki i opłaty      5 Inne   34 

                                                                                                                    Razem   99 

 

Szczegółowy wykaz  uchwał Rady Miejskiej znajduję się  na stronie internetowej Urzędu Miasta 

i Gminy w Suchedniowie https://www.suchedniow.bip.doc.pl w zakładce „Prawo miejscowe”. 

 

Rada Miejska pracowała w roku ubiegłym poprzez następujące stałe komisje:  
 

 Komisja Rewizyjna,  

 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, 

 Komisja Budżetu i Finansów,  

 Komisja Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Ładu Publicznego,  

 Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Turystyki.  

https://www.suchedniow.bip.doc.pl/index.php?id2=39746
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IV. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  - MIESZKANIOWY 

ZASÓB GMINNY 

 

1. Zasób nieruchomości Gminy 

 

 Według stanu nadzień 31 grudnia 2021 roku powierzchnia gruntów stanowiących 

własność Gminy Suchedniów wynosiła 121,3695 ha. Wartość wskazanych gruntów wyceniona 

została na 12.920.612.85 zł . 

   Grunty wydzierżawione lub wynajęte stanowiły powierzchnię 0,4349 ha; natomiast oddane  

w trwały zarząd z przeznaczeniem na realizację statutowych zadań jednostek budżetowych -

15,70 ha. Tak jak w roku ubiegłym, jednostki władają nieruchomościami na zasadzie trwałego 

zarządu, a są to: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suchedniowie, Zakład Gospodarki Komunalnej, 

SSP nr 1 im. Emilii Peck w Suchedniowie, SSP nr 3 im. Stefana Żeromskiego w Suchedniowie, 

SSP im. Wandy Łyczkowskiej w Ostojowie, Przedszkole Samorządowe im. Jana Pawła II  

w Suchedniowie. 

   

2. Lokale komunalne i socjalne 

 

     Gmina posiada 4 lokale komunalne. Dwa lokale znajdują się w budynku położonym  

przy ul. Berezów 11, jeden lokal przy ul. Bugaj 34/4, jeden w miejscowości Krzyżka 24 oraz  

8 lokali socjalnych zlokalizowanych w budynku położonym przy ul. Emilii Peck 15. 

 

3. Umowy użyczenia  

 

 Gmina Suchedniów w 2021 roku miała podpisane umowy na użyczenie niżej wskazanych 

nieruchomości:  

- teren o wielkości ok. 323m2 dla Spółdzielni Mieszkaniowej z przeznaczeniem pod plac 

zabaw na os. Bugaj w Suchedniowie,  

- grunt o powierzchni 1,5000 ha stanowiący część działki nr 4662/11 dla Miejskiego Klubu 

Sportowego "ORLICZ", 

- działka nr 1320/16 o powierzchni 0,1011 ha dla Straży Pożarnej  

w Suchedniowie,  
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- działka nr 29/4 o powierzchni 0,0782 ha dla Straży Pożarnej w Ostojowie, 

- lokal nr 2 o pow. 27 m2 zlokalizowany w budynku przy ul. Emilii Peck 15  

z przeznaczeniem dla Polskiego Związku Emerytów i Rencistów, 

-  lokal o powierzchni 78 m2 w budynku przy ul. Sportowej 1 z przeznaczeniem  

dla Zarządu Oddziału Miejskiego TPD w Suchedniowie, 

 

4. Obrót nieruchomościami w Gminie 

 

 W 2021 roku Gmina Suchedniów zakupiła następującą nieruchomość: 

    - działkę nr ewid. 2612/3 o pow. 0,0080 ha przy ul. Nowej, przeznaczoną pod  przedłużenie  

       ul. Nowej. Cena działki wynosiła  8 116,60 zł. 

 

        W 2021 roku Gmina Suchedniów sprzedała następującą nieruchomość: 

- działkę nr 330  o pow. 0,1200 ha położonej w miejscowości Mostki, sprzedanej w drodze     

bezprzetargowej na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Suchedniowie nr 157/XXII/2020     

z dnia 30 września 2020 r. 

 

5. Gminna Ewidencja Zabytków – po uzyskaniu pozytywnej opinii Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków została przyjęta Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy 

Suchedniów z dnia 2 września 2019 (Nr 0050.65.2019) w formie kart adresowych 

zabytków nieruchomych i nieruchomych zabytków archeologicznych. W wykazie 

obiektów który stanowi załącznik do zarządzenia znajdowało się 46 zabytków 

nieruchomych i cztery stanowiska archeologiczne. Cztery zabytki nieruchome znajdujące 

się na terenie gminy są objęte ochroną Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Są to: 

Kościół Parafialny p.w. św. Andrzeja Apostoła, dom drewniany przy ul. Bodzentyńskiej, 

dworek drewniany przy ul. Kieleckiej oraz kapliczka drewniana z figurą Jana 

Nepomucena przy ul. Warszawskiej. Karta adresowa dla dworku modrzewiowego tzw. 

Kałamarzyka przy ul. Berezów została wyłączona z Gminnej Ewidencji Zabytków          

z powodu przeniesienia budynku do inwentarza muzealnego Muzeum Wsi Kieleckiej. 

Gminna Ewidencja  ma charakter zbioru otwartego i podlega uaktualnieniu.  
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V. INFORMACJE DOTYCZĄCE REALIZACJI  STRATEGII   I PROGRAMÓW   

 

W 2021 roku obowiązywały następujące dokumenty : 

 

1. Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Suchedniów na lata 2016 – 2026 

   Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Suchedniów na lata 2016-2026 została przyjęta 

uchwałą  nr 14/IV/2016 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 31 marca 2016 r.  

Przyjęta w dokumencie   wizja pokazuje wizerunek miasta i gminy w przyszłości:  

Miasto i Gmina Suchedniów - miejscem atrakcyjnym do zamieszkania i turystyki,  

w którym przedsiębiorczy oraz aktywni społecznie mieszkańcy wykorzystują dogodne położenie    

i walory przyrodnicze do rozwoju. 

Z kolei misja wskazuje kierunek polityki rozwoju, wokół której koncentrują się działania 

samorządu oraz podmiotów z sektora publicznego, społecznego i gospodarczego na rzecz 

poprawy jakości życia mieszkańców i zakłada  tworzenie warunków do rozwoju 

przedsiębiorczości i aktywności społecznej mieszkańców z wykorzystaniem międzysektorowej 

współpracy w zakresie budowania kompleksowego produktu turystycznego i sektora 

kreatywnego w celu zapewnienia wysokiej jakości życia mieszkańców. 

 

Wypełnienie przyjętej wizji i misji warunkuje realizacja 2 celów strategicznych:  

Cel strategiczny nr 1 - Suchedniów - międzysektorowe partnerstwo aktywnych                             

i przedsiębiorczych mieszkańców 

Cel strategiczny nr 2 - Suchedniów - atrakcyjne miejsce do zamieszkania, wypoczynku                

i rekreacji   

Wokół ww. celów strategicznych skoncentrowane zostały 4 cele operacyjne i 11 działań 

priorytetowych oraz 4 priorytetowe projekty inwestycyjne. 

 

Informacja o realizacji strategii w roku 2021 obejmuje opis realizacji celów strategicznych, 

operacyjnych i działań priorytetowych oraz opis realizacji priorytetowych projektów 

inwestycyjnych.  
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Realizacja celów strategicznych, operacyjnych i działań priorytetowych w roku 2021 

 

Cel strategiczny nr 1. 

Suchedniów - międzysektorowe partnerstwo aktywnych i przedsiębiorczych mieszkańców 

Tabela poniżej przedstawia stan realizacji celu strategicznego nr 1, do którego 

przyporządkowano 2 cele operacyjne, 5 działań priorytetowych oraz 34 zadania, spośród 

których: 1 zadanie zostało zrealizowane, 15 zadań jest w trakcie realizacji.  

 

Cel 
strategi 
czny 

Cel operacyjny Działanie priorytetowe 
Liczba zadań 

W trakcie 
realizacji 

Zrealizo
wano Planowane 

C
el
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te
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ny

 1
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 Cel operacyjny 
1.1. Powstanie 
nowych 
i atrakcyjnych 
miejsc pracy 

Działanie 1.1.1.  
Tworzenie przyjaznego klimatu do 
zakładania i rozwoju działalności 

gospodarczych 

1 0 6 

Działanie 1.1.2.  
Zapewnianie konkurencyjnych 
warunków do inwestowania 

0 0 4 

Cel operacyjny 
1.2. wzmocnienie 
kapitału 

społecznego 

gminy 

Działanie 1.2.1.  
Budowanie partnerstw 
międzysektorowych i pobudzanie 
aktywności mieszkańców 

7 0 4 

Działanie 1.2.2.  
Włączanie społeczne osób 

wykluczonych oraz zagrożonych 

ubóstwem 

2 0 3 

Działanie 1.2.3.  
Rewitalizacja obszarów 
zdegradowanych 

5 1 1 

 

Cel operacyjny 1.1. Powstanie nowych i atrakcyjnych miejsc pracy  

W celu upowszechnienia idei ekonomii społecznej oraz konieczność aktualizacji założeń  

w zakresie rozwoju ekonomii społecznej w kontekście uwarunkowań lokalnych Gminy 

Suchedniów, w 2021 r., we współpracy z Kielecko – Ostrowieckim Ośrodkiem Wsparcia 

Ekonomii Społecznej, w ramach projektu ze środków Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, 

zorganizowany został kiermasz podmiotów ekonomii społecznej oraz panel dyskusyjny  

z udziałem przedstawicieli samorządów oraz podmiotów ekonomii społecznej z powiatu 

skarżyskiego i starachowickiego.   

 

Cel operacyjny 1.2. wzmocnienie kapitału społecznego gminy 

Z uwagi na ograniczenia i zasady bezpieczeństwa wprowadzone ze względu na epidemię 

COVID-19 w roku 2021 zadania o charakterze społecznym, mające na celu wzmacnianie 
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kapitału społecznego oraz zwiększenie aktywności społecznej i obywatelskiej realizowane były 

w ograniczonym zakresie i cieszyły się mniejszym zainteresowaniem mieszkańców. Niektóre 

wydarzenia cykliczne zostały odwołane, inne odbywały się w Internecie. Odnotowano także 

niższą aktywność obywatelską m.in mniejszą liczbę inicjatyw Rady Młodzieżowej i Rady 

Seniorów w Suchedniowie. W 2021 r. odnotowano także znaczący spadek liczby osób 

korzystających z programu szczepień profilaktycznych przeciwko meningokokom młodzieży 

zamieszkałej w Gminie Suchedniów na lata 2019 – 2021 (36% uprawnionych do udziału  

w programie.)  

W 2021 r., ramach projektu pn. „Kluby Seniora jako Ośrodki Wsparcia Dziennego w Mieście  

i Gminie Suchedniów”, ze środków EFS w ramach RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020 w 2021 r. zakończył się I etap remontu budynku przy ul. Sportowej 1 i od lipca. 

działalność rozpoczęły Kluby Seniora w Suchedniowie i Michniowie, realizujące kompleksową 

ofertę aktywizacji osób starszych. Działalność kontynuowało także Integracyjne Ognisko 

Wychowawcze TPD w Suchedniowie.  

W 2021 r. realizowane były kolejne zadania związane z zagospodarowaniem zdegradowanych 

przestrzeni publicznych: przeprowadzono konsultacje społeczne z mieszkańcami dotyczące 

planowanego w 2022 r. zagospodarowania parku miejskiego w Suchedniowie, kontynuowano 

inwestycje związane z rozbudową infrastruktury Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1, 

zakończono adaptację budynku przy ul. Sportowej 1,  przebudowę ulic Powstańców 1863 r.  

i Krótkiej, rozbudowę budynku Urzędu Miasta i Gminy Suchedniów o windę dla osób 

niepełnosprawnych oraz oświetlenie w Parku Miejskim w Suchedniowie. Ponadto w ramach 

projektu Strefy Aktywności, realizowanego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania - 

Wokół Łysej Góry zakupiony został sprzęt (tj. namiot imprezowy, komplet stołów i ławek, grille 

betonowe, deski SUP, kamizelki asekuracyjne oraz podesty sceniczne) stanowiący wyposażenie 

strefy aktywności zlokalizowanej na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji, która jest nieodpłatnie 

udostępniana mieszkańcom Suchedniowa. 

 

2. Cel strategiczny nr 2.  

Suchedniów - atrakcyjne miejsce do zamieszkania, wypoczynku i rekreacji   

Tabela poniżej przedstawia stan realizacji celu strategicznego nr 2, do którego 

przyporządkowano 2 cele operacyjne, 6 działań priorytetowych oraz 31 zadań, spośród których: 

1 zadanie zostało zrealizowane, 23 zadania jest w trakcie realizacji, a 7 pozostałych to zadania 

planowane do realizacji w kolejnych latach.  
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Cel 
strategiczny Cel operacyjny Działanie priorytetowe 

Liczba zadań 

W trakcie 
realizacji Zrealizowano Planowane 
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el
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Cel operacyjny 
2.1. Poprawa 
warunków życia 

mieszkańców 

Działanie 2.1.1 
Kształtowanie estetycznej i 

funkcjonalnej przestrzeni 
publicznej 

3 0 0 

Działanie 2.1.2 
Zapewnienie wysokiej jakości 

usług publicznych  
11 0 0 

Działanie 2.1.3. 
Rozwój budownictwa 
mieszkaniowego 

0 0 3 

Działanie 2.1.4.  
Ograniczanie niskiej emisji 
zanieczyszczeń 

2 1 2 

Cel operacyjny 
2.2. 
Wykreowanie 
marki 
„Suchedniów 
– przestrzeń 

twórczych 
inicjatyw” 

Działanie 2.2.1.  
Tworzenie warunków do 
rozwoju przemysłu 

turystycznego i 
okołoturystycznego oraz 

przemysłów kreatywnych 

5 0 0 

Działanie 2.2.2.  
Ochrona i wykorzystanie 
dziedzictwa kulturowego oraz 
naturalnego 

2 0 2 

 

Cel operacyjny 2.1. Poprawa warunków życia mieszkańców 

2.1.1. Kształtowanie estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej 

 zapewnienie odpowiedniej jakości oraz dostępności do infrastruktury drogowej  

w 2021 r.: remont ulic Powstańców 1863 r., Krótkiej oraz Sportowej, oddanie do użytku 

ronda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 751 w Suchedniowie, 

 tworzenie obszarów zieleni urządzonej oraz terenów rekreacyjnych (m.in. przygotowanie 

realizacji projektu zagospodarowania parku miejskiego w Suchedniowie) 

 likwidowanie barier architektoniczno-urbanistycznych poprzez przystosowanie każdej 

realizowanej inwestycji w Gminie do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych.  

2.1.2. Zapewnianie wysokiej jakości usług publicznych  

 realizacja kolejnych projektów związanych z porządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej 

na terenie miasta i gminy;  

 zakończenie rozbudowy infrastruktury obiektów sportowych przy Samorządowej Szkole 

Podstawowej Nr 1;  

 opracowywanie i realizacja programów profilaktyczno-edukacyjnych w placówkach 

oświatowych (w ramach: zajęć pozalekcyjnych: dydaktyczno-wyrównawczych, rozwijających 
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uzdolnienia, przygotowujących do egzaminu, teatralnych, - programów rządowych, m.in.: 

Piękna Nasz Polska Cała, Europejski Tydzień Kodowania, Cała Polska Czyta Dzieciom, 

Spożywanie warzyw i owoców oraz przetworów mlecznych w szkole, Dzień Bezpiecznego 

Internetu, Tydzień Bajek Polski, programów profilaktyczno-edukacyjnych, m.in: Spójrz 

inaczej, Czyste powietrze wokół nas, Bieg po zdrowie, Nie pal przy mnie i inne;                                                                                                              

 zapewnianie kompleksowej oferty usług opiekuńczych dla osób starszych: realizacja projektu 

pn. „Kluby Seniora jako Ośrodki Wsparcia Dziennego w Mieście i Gminie Suchedniów” 

zakończenie adaptacji pomieszczeń przeznaczonych na klub seniora  

w Suchedniowie przy ul Sportowej 1 oraz rozpoczęcie działalności klubów w Suchedniowie   

i Michniowie;  

 wdrażanie e-usług publicznych w obszarze administracji i podnoszenie standardów pracy 

Urzędu Miasta i Gminy oraz podnoszenie kompetencji jego pracowników; 

 prowadzenie systematycznego szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w ramach 

działalności klubów sportowych (piłka nożna, badminton, tenis stołowy) - zlecanie przez 

Gminę zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, 

organizacjom pozarządowym wraz z udzieleniem dotacji na ich realizację.  

Działanie 2.1.3. Rozwój budownictwa mieszkaniowego 

 przystąpienie do opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Miasta i Gminy Suchedniów,  

 wykup gruntów przeznaczonych pod budowę infrastruktury drogowej (ul. Nowa),  

Działanie 2.1.4. Ograniczanie niskiej emisji zanieczyszczeń 

 wspieranie wymiany źródeł ciepła na ekologiczne w sektorze mieszkaniowym (liczba 

mieszkań, w których wymieniono źródła ciepła w roku 2021 – 65), utworzenie punktu 

konsultacyjno-informacyjnego dla mieszkańców - pomoc przy wypełnianiu wniosków  

o dofinansowanie w ramach programu „Czyste Powietrze”  

Cel operacyjny 2.2. Wykreowanie marki „Suchedniów – przestrzeń twórczych inicjatyw”  

Działanie 2.2.1 Tworzenie warunków do rozwoju przemysłu turystycznego i okołoturystycznego 

oraz przemysłów kreatywnych 

 tworzenie infrastruktury turystycznej, służącej aktywnemu wypoczynkowi oraz spędzaniu 

czasu wolnego na terenie miasta i gminy oraz budowanie kompleksowej oferty turystycznej 

spójnej z wizerunkiem Gór Świętokrzyskich: współpraca ze Związkiem Gmin Gór 

Świętokrzyskich w zakresie opracowania Programu Funkcjonalno-Użytkowego Trasy 
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Rowerowe Gór Świętokrzyskich - „Pętla Wokół Łysogór” wraz z systemem uzupełniających 

tras rowerowych na terenie Związku Gmin Gór Świętokrzyskich; 

 organizacja cyklicznych wydarzeń o charakterze ponadregionalnym, m.in.: Suchedniowski 

Rajd Rowerowy, Suchedniowskie Święto Kaszy;  

 wspieranie rozwoju współpracy branży turystycznej i okołoturystycznej: realizacja projektów 

opartych na potencjale sieci usług turystycznych „Suchedniów. Naturalnie”: „Usług i 

prozdrowotne dla osób z niepełnosprawnościami i seniorów” oraz „Cudze Chwalicie? 

Poznajcie Swoje! – oferta spędzania czasu wolnego i rozwoju zainteresowań dla 

mieszkańców Gminy Suchedniów.” 

2.2.2. Ochrona i wykorzystanie dziedzictwa kulturowego oraz naturalnego 

- upowszechnianie lokalnej kultury, dziedzictwa oraz rzemiosła i sztuki lokalnej: 

 V edycja ogólnopolskiej, interdyscyplinarnej konferencji naukowej wpisanej  

w program Europejskich Dni Dziedzictwa 2021 (realizowana również w formule on-line),  

 wydanie 6. numeru popularno-naukowej serii wydawniczej „Zeszyty Suchedniowskie. 

Historia” upowszechniającej historię lokalną;  

 cykl warsztatów tkackich w ramach projektu "Urok Pasiaka. Tradycyjna Tkanina 

Świętokrzyska” "Mistrz Tradycji" finansowych przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa 

Narodowego i Sportu. 

 wystawa z cyklu Suchedniowskie Rody, pn. " Apetyt na Wiedzę - Suchedniowskie Rody. 

Piastowie" 

 

Realizacja 4 priorytetowych projektów inwestycyjnych w roku 2021  

Projekt 1. Uregulowanie systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy 

Suchedniów 

1) opracowywano dokumentację projektową dotyczącą budowy sieci kanalizacji sanitarnej       

w ul. Żeromskiego, ul. Langiewicza, ul. Słonecznej i ul. Jarzębinowej.  

2) rozpoczęto budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kieleckiej i ul. Warszawskiej.  

3) zakończono przebudowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ul. Powstańców  

i ul. Krótkiej. 

Projekt 2. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów: parku/wokół zalewu/rejonu ul. Powstańców 

Warszawskiej.  

W 2021 r. zakończono:  

1) adaptację i przystosowanie budynku przy ul. Sportowej 1 w Suchedniowie w ramach projektu 

Kluby Seniora jako Ośrodki Wsparcia Dziennego, 
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2) przebudowę ulic Powstańców 1863 r. i Krótkiej w Suchedniowie,  

3) rozbudowę budynku Urzędu Miasta i Gminy Suchedniów o windę dla osób 

niepełnosprawnych, 

4) przebudowę drogi gminnej nr 389058T - ul. Sportowej, 

5) budowę oświetlenia w Parku Miejskim w Suchedniowie. 

6) opracowywano projekt dotyczący przebudowy parku miejskiego w Suchedniowie oraz 

przeprowadzono konsultacje społeczne koncepcji zagospodarowania parku. 

Projekt 3.  

Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i sektora mieszkaniowego  

na terenie Miasta i Gminy Suchedniów. 

W 2021 r. nie prowadzone były projekty inwestycyjne w tym zakresie.  

Projekt 4.  

Dostosowanie istniejącej infrastruktury edukacyjnej na terenie Miasta i Gminy Suchedniów  

do potrzeb społeczności lokalnej.  

W 2021 r. zakończono następujące zadania:  

1) „Budowa sali sportowej, boiska o nawierzchni z trawy sztucznej oraz boiska 

wielofunkcyjnego przy Samorządowej Szkole Podstawowej nr 1 w Suchedniowie” - 

dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. 

2) „Rozbudowa infrastruktury sportowej oraz doposażenie Samorządowej Szkoły Podstawowej 

nr 1 w Suchedniowie” – dofinansowanie z RPO WŚ na lata 2014 - 2020.  

3) „Rozbudowa, przebudowa i zagospodarowanie terenu szkoły - ul. Szarych Szeregów 6  

w Suchedniowie” – dofinansowanie z RPO WŚ 

 

 

2. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

 

 Uchwałą Nr 36/V/98 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 16 czerwca 1998 r. przyjęte 

zostało Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Studium                      

jest to dokument planistyczny sporządzony dla całego obszary gminy, który określa w sposób 

ogólny politykę przestrzenną i zasady zagospodarowania terenu.  
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Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 
 

Miasto i Gmina Suchedniów posiada obecnie następujące obowiązujące plany 

zagospodarowania przestrzennego:  

1) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przy ul. Warszawskiej  

w Suchedniowie – uchwalony uchwałą Nr 25/IV/2001 Rady Miejskiej w Suchedniowie 

 z dnia 27 czerwca 200l r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Świętokrzyskiego Nr 93 z dnia 31 sierpnia 2001 roku, poz. 1129. 

2) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy  

ul. Bodzentyńską, rzeką Kamionką i zalewem „Śródmiejskim” na obszarze miasta 

Suchedniów – uchwalony uchwałą Nr 30/IV/2000 Rady Miejskiej w Suchedniowie         

z dnia 17 maja 2000r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Świętokrzyskiego Nr 32 z dnia 3 lipca 2000 roku, poz. 311. 

3) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Bodzentyńska” w Suchedniowie – 

uchwalony uchwałą Nr 6/II/2005 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 21 lutego    

2005 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego Nr 80       

z dnia 18 kwietnia 2005 roku, poz. 1091.  

4) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu „Jasna” na obszarze miasta 

Suchedniów, uchwalony uchwałą Nr 52/IX/05 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia  

1 grudnia 2005r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego  

Nr 34 z dnia 8 lutego 2006 roku, poz. 538. 

5) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod nazwą „Kościelna I”                    

– uchwalony uchwałą Nr 151/XXII/2020 Rady Miejskiej w Suchedniowie  

z dnia 30 września 2020 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 8 października 2020 r., poz. 3588. 

6) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Kleszczyny" w Suchedniowie – 

uchwalony uchwałą Nr 43/VII/07 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia  

4 października 2007 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Świętokrzyskiego Nr 2 z dnia 7 stycznia 2008 roku, poz. 23. 

7) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przywodnego parku kultury, sportu  

i wypoczynku w Suchedniowie – uchwalony uchwałą Nr 40/VII/2010 Rady Miejskiej  

w Suchedniowie z dnia 15 lipca 2010 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Świętokrzyskiego Nr 246 z dnia 1 września 2010 roku, poz. 2435. 
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8) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu „Węzeł” na obszarze miasta 

Suchedniów – uchwalony uchwałą Nr 45/IV/03 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia  

6 czerwca 2003r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego 

Nr 185 z dnia 25 lipca 2003 roku, poz. 1668. 

9) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta i gminy 

Suchedniów - „Gazociąg I" – uchwalony uchwałą Nr 29/V/2011 Rady Miejskiej  

w Suchedniowie z dnia 25 maja 201l r, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Świętokrzyskiego Nr 168 z dnia 25 maja 2011 r., poz. 1959. 

10)  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta i gminy 

Suchedniów – „Gazociąg II” – uchwalony uchwałą Nr 1/I/2012 Rady Miejskiej  

w Suchedniowie z dnia 27 stycznia 2012r.; ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Świętokrzyskiego z dnia 12 marca 2012 r. poz. 798. 

11)  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr ewid. 3885/4  

w obszarze miasta Suchedniów – uchwalony uchwała Nr 246/XXXVI/2021 Rady 

Miejskiej w Suchedniowie z dnia 23 września 2021 r.; ogłoszoną w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z dnia 6 października 2021 r. poz. 3211. 

 

Wymienione wyżej obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 

sporządzone zostały na podstawie ustawy o planowaniu przestrzennym, zgodnie z którymi 

rozwiązania tych planów wymagały zachowania spójności z określoną w studium polityką 

przestrzenną gminy. 

 

Do obowiązujących dokumentów planistycznych należy również Studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego, stanowiące załącznik do uchwały Nr 36/V/98 

Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 16 czerwca 1998 r. Studium obejmuje cały obszar Miasta 

i Gminy Suchedniów. 

 

Wydane decyzje o warunkach zabudowy oraz o lokalizacji inwestycji celu publicznego 

 

W 2021 roku do Urzędu Miasta i Gminy wpłynęło 56 wniosków o wydanie decyzji               

o warunkach zabudowy oraz 12 wniosków o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji 

celu publicznego. 
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Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów wydał 43 decyzje o warunkach zabudowy, 11 decyzji 

dotyczących ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz 3 decyzje zmieniające.         

W trzech przypadkach postępowanie zostało umorzone. 

 
Tabela 1. Zestawienie wydanych decyzji ustalających warunki zabudowy i zagospodarowania 

terenu. 
 

Rodzaje zabudowy Miasto Gmina 
Zabudowa mieszkaniowa 23 15 
Zabudowa usługowa 3 - 
Zabudowa zagrodowa - - 
Zabudowa produkcyjna 1 - 
Obiekty infrastruktury technicznej 1 - 

 
28 15 

 
43 

 

 
Tabela 2. Zestawienie wydanych decyzji ustalających lokalizację inwestycji celu publicznego. 
 

Obiekty infrastruktury technicznej Miasto Gmina 

Sieć gazowa 7 - 
Sieć elektroenergetyczna - 1 
Kanalizacja deszczowa 1 - 
Budowa/przebudowa dróg 1 1 

 
9 2 

 
11 

 
 

 

3. Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Suchedniów 

na lata 2017 - 2021 

 

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Suchedniów na lata 

2017 -2021 został przyjęty Uchwałą nr 18/II/2017 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 30 

marca 2017 r. Zgodnie z danymi zawartymi w przedmiotowym dokumencie Gmina Suchedniów 

posiada 9 lokali mieszkalnych:  

- 1 lokal mieszkalny w bloku przy ul. Bugaj 34, 
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- 2 lokale mieszkalne w budynku wolnostojącym przy ul. Berezów 11, 

- 8 lokali socjalnych w budynku wolnostojącym przy ul. Emilii Peck 15 (lokale te przeznaczone 

są dla osób o niskich dochodach oraz dla tych, którym sąd w wyroku eksmisyjnym przyznał 

uprawnienia do takiego lokalu). 

Koszty, które Gmina Suchedniów poniosła w analizowanym roku, wynikające z zarządzania 

wskazanymi lokalami, związane były przede wszystkim z bieżącym utrzymaniem,                     

tj. wykonaniem przeglądów rocznych i pięcioletnich, a także drobnymi remontami. 

   

4. Program usuwania materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Suchedniów 

 

Uchwałą Nr 20/IV/2016 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 31 marca 2016 r. został 

uchwalony Program usuwania materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Suchedniów. 

Realizując wskazany program Gmina Suchedniów w 2021 roku przekazała do unieszkodliwienia 

łącznie 117,128 Mg wyrobów zawierających azbest pochodzących od 65 właścicieli 

nieruchomości. Łączna wartość zadania pn.: "Usuwanie odpadów zawierających azbest 

pochodzący z budynków mieszkalnych i gospodarskich z terenu Gminy Suchedniów" wyniosła 

38 961,45 zł. 

Ze względu na dużą liczbę złożonych wniosków i zainteresowanie wśród mieszkańców Miasta    

i Gminy Suchedniów, realizacja wskazanego programu przebiegła dwuetapowo.  

W pierwszej turze odebrano od 46 właścicieli nieruchomości wyroby o łącznej masie  

87,1280 Mg. za łączną kwotę 28 982,25 zł. Na to zadanie Gmina pozyskała dotację  

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach  

w wysokości 21 772,80 zł, natomiast  wkład własny Gminy Suchedniów wyniósł 7 209,45 zł. 

W drugim etapie prac odebrano 30,00 Mg. wyrobów zawierających azbest od 19 właścicieli 

nieruchomości za kwotę 9 979,20 zł. Cała kwota pochodziła z budżetu Gminy Suchedniów. 

 

5. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych  

 

W roku 2020 Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przystąpił do opracowywania 

Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. W związku z powyższym, Zarządzeniem      

Nr 0050.109.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów z dnia 11 grudnia 2020 r., został 

powołany stosowny zespół, do zadań którego należało: 

1) zebranie danych niezbędnych do diagnozy sytuacji społecznej w gminie,  

2) udział w opracowywaniu założeń dokumentu oraz konsultacjach społecznych,  
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3) przekazanie projektu Strategii do uchwalenia przez Radę Miejską,  

4) koordynacja wdrażania poszczególnych celów strategicznych w całym okresie realizacji 

Strategii,  

5) gromadzenie informacji niezbędnych do monitoringu i ewaluacji celów strategicznych oraz 

opracowywanie raportów monitoringowych dokumentu.  

Uchwałą nr 209/XXXI/2021, Rada Miejska przyjęła Strategię Rozwiązywania Problemów 

Społecznych w Gminie Suchedniów na lata 2021 – 2028. 

 
 

Realizacja zadań w Miejsko  - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Suchedniowie                   

w 2021 r. (zestawienie ilościowo – wartościowe) 
 

Lp. Zadanie Liczba 
rodzin/osób/świadczeń 

Kwota wypłaconych 

świadczeń  
(w złotych) 

1. Zasiłki i pomoc w naturze:   
 Zasiłki okresowe 69 osoby 67.922,46 
 Zasiłki celowe 288 osób 46.200,00 
 Opłata za pogrzeb 1 osoba 3.580,00 
2. Zasiłki stałe 74 osoby 436.981,04 
3.  Pomoc w zakresie dożywiania   
 Dożywianie dzieci w szkołach 54 osoby 19.154,50 
 Zasiłek celowy na zakup żywności 233 osoby 180.930,00 
4.  Usługi opiekuńcze 20 osób 176.927,19 
 Specjalistyczne usługi opiekuńcze 1 osoba  7.000,00 
5.  Pomoc materialna dla uczniów 28 osób 32.582,00 
6.  Zadania w zakresie przeciwdziałania 

przemocy   

 Ilość założonych Niebieskich Kart 15  kart - 
 Ilość posiedzeń zespołów 12 posiedzeń - 
7. Wspieranie rodziny – asystent rodziny 8 rodzin 77 554,86  
8.  Rodziny zastępcze 12 osób 59.155,53  
9. Działalność placówek opiekuńczo – 

wychowawczych 3 osoby 85.444,05  

10.  Pobyt w DPS 29 osób 633.879,80 
11. Realizacja zadań z ustawy o 

świadczeniach rodzinnych i funduszu 
alimentacyjnym 

 
 

 Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami 4533 świadczeń 805.961,41 
 Jednorazowa zapomoga z tytułu 

urodzenia dziecka 38 osoby 38.000,00  

 Zasiłki pielęgnacyjne 3431 świadczenia 739.748,43  
 Świadczenia pielęgnacyjne 766 świadczenia 1.480,537,90  
 Specjalny zasiłek opiekuńczy 91 świadczeń 55.018,00  
 Zasiłek dla opiekunów 40 świadczenia 23.668,60  
 Świadczenie rodzicielskie 102 świadczeń 95.712,50  
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 Świadczenie wychowawcze (+500) 1273 dzieci 7.760.036,39  
 Składki emerytalno – rentowe 613 świadczeń 282.608,91  
 Składki zdrowotne 342 świadczeń 50.664,51  
 Świadczenia z funduszu alimentacyjnego  60 rodzin 322.763,65  
 Postępowanie wobec dłużników 

alimentacyjnych – zwroty 37 osoby 93.786,13  

0 Zaliczki alimentacyjne zwrócone przez 
dłużników 4 osób 15.688,09  

12. Karta Dużej Rodziny 144 karty 350,00 
13.  Dodatki mieszkaniowe 29 rodzin 52.863,79 
 Dodatki energetyczne 15 rodzin 1.842,73  
14. Decyzje na ubezpieczenie zdrowotne 7 osób 490,00  
15 Niepieniężne formy pomocy (praca 

socjalna) 550 osób - 

 
 

6. Gminny Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                             

oraz Przeciwdziałania Narkomanii    

 

Uchwałą Nr 183/XXVII/2021 Rady Miejskiej w Suchedniowie dnia 28 stycznia 2021 r. został 

przyjęty do realizacji Gminny Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych               

i Przeciwdziałania Narkomanii  na rok 2021 z późniejszymi zmianami. 

 

Na dzień 31 grudnia 2021 roku na terenie Gminy liczba punktów sprzedaży napojów 

alkoholowych wynosiła 35, w tym: sklepy – 22,  lokale gastronomiczne – 13. Środki z opłat za 

wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu  przeznaczane są na realizację GPPiRPA  i programu 

przeciwdziałania narkomanii.    

Podstawą prawną działań związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych                  

jest ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi. Powołana ustawa gwarantuje niezbędne środki finansowe na prowadzenie 

działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, w tym 

zapobieganie powstawaniu problemów związanych z uzależnieniem oraz podnoszeniem 

świadomości mieszkańców na temat zagrożeń wynikających ze spożywania alkoholu.               

Program opracowano również zgodnie z treścią ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia     

29 lipca 2005 roku oraz z założeniami Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. 

Głównym celem programu jest  profilaktyka w zakresie tego rodzaju uzależnień oraz 

zmniejszenie skali tychże problemów. 
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Cele szczegółowe to: 

 podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat narkomanii, 

 wzrost świadomości młodzieży na temat skutków sięgania po narkotyki, 

 ograniczenie dostępności narkotyków, 

 ograniczenie szkód zdrowotnych z używaniem narkotyków. 

 

W świetle przepisów ustawy do zadań Gminy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych, należą w szczególności: 

 zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu                     

oraz współuzależnionych, 

 udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy      

psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, 

 prowadzenie w różnych formach profilaktycznej działalności informacyjnej                             

i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży oraz objęcie opieką dzieci 

wywodzących się z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym, 

 wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń oraz osób fizycznych służącej  

rozwiązywaniu problemów alkoholowych. 

 Realizowano zadania własne gminy wynikające z art.4¹ ustawy z dnia 26 października 

1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi poprzez odpowiednie 

kształtowanie polityki społecznej, a w szczególności tworzenie warunków sprzyjających 

realizacji potrzeb, których zaspokajanie motywuje do powstrzymywania się od spożywania 

alkoholu, działalność wychowawczą i informacyjną, ograniczanie dostępności do alkoholu, 

leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych od alkoholu. Podejmowane były przez 

Komisję działania zmierzające do orzekania wobec osób uzależnionych o obowiązku leczenia 

odwykowego oraz pomocy rodzinom, w których występują problemy alkoholowe  

i przemoc w rodzinie.  

Przyjęto 24 zgłoszenia o przypadkach nadużywania alkoholu z jednoczesnym 

występowaniem przesłanek z art. 24 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi. Łącznie wezwano 70 osób (w tym członków rodzin osób nadużywających 

alkohol). Przeprowadzono z nimi rozmowy motywujące do leczenia, udzielano porad 

dotyczących możliwości podjęcia leczenia. W czasie spotkań z osobami uzależnionymi                      

od alkoholu oraz współuzależnionymi członkami ich rodzin, zalecano korzystanie z porad 
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terapeuty uzależnień w miejscowym Punkcie Konsultacyjnym oraz porad psychologa                             

w miejscowym Punkcie Interwencji Kryzysowej.  

W 2021 r. w miejscowym Punkcie Konsultacyjnym z porad terapeuty uzależnień 

korzystało 5 osób podczas 27 spotkań. Udzielano informacji o możliwościach podjęcia 

profesjonalnej terapii w Poradni Leczenia Uzależnień w Skarżysku - Kamiennej i Kielcach, 

kierowano do Punktu Interwencji Kryzysowej dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie, kilka 

osób podjęło profesjonalną terapię. Osobom zgłaszającym się do Punktu przekazywano wiedzę           

o chorobie alkoholowej lub współuzależnieniu, konsekwencjach wynikających  

z nadużywania alkoholu oraz udzielano wskazówek jak radzić sobie z głodem alkoholowym oraz 

jak unikać sytuacji zagrażających utrzymaniu abstynencji.  

Z porad psychologa w Punkcie Interwencji Kryzysowej korzystało 30 osób podczas 100 

spotkań, zgłaszane problemy dotyczyły problemów wychowawczych, uzależnienia, 

współuzależnienia, DDA, choroby psychicznej, przemocy, problemów w relacjach, problemów 

emocjonalnych, myśli samobójczych, depresyjnych zaburzeń. Wobec zgłaszanych problemów 

udzielono wsparcia, klaryfikacji problemu, psychoedukacji nt. przemocy, uzależnienia od 

alkoholu, radzenia sobie z emocjami, konstruktywnej komunikacji. Udzielano informacji                         

o możliwości profesjonalnej terapii, motywowano do podjęcia terapii w specjalistycznych 

ośrodkach. 

 Po przeprowadzonych rozmowach motywujących spośród wezwanych, dobrowolne 

leczenie zadeklarowało 9 osób, które zgłosiły się do Ośrodka Terapii Uzależnień Alkoholowych 

i Współuzależnienia w Skarżysku - Kamiennej lub innego Ośrodka na terenie województwa 

świętokrzyskiego i podjęło terapię, natomiast 2 osoby dobrowolnie podjęły  leczenie                               

w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy. Do Sądu Rejonowego  w Skarżysku - 

Kamiennej skierowano 2 wnioski o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego. 

 W czasie posiedzeń GKRPA przeprowadzono na miejscu 2 badania psychiatryczno – 

psychologiczne przez biegłych sądowych, w celu wydania pisemnej opinii w przedmiocie 

uzależnienia od alkoholu  i wskazania rodzaju zakładu leczniczego do odbycia leczenia.  

Na każdym posiedzeniu Komisji, a także w ramach stałej współpracy z innymi 

instytucjami i organizacjami prowadzono działania polegające na zapobieganiu                                 

lub minimalizowaniu skutków nieodpowiedzialnych zachowań osób nadużywających alkoholu: 

informowano o możliwości bezpłatnych porad prawnych, kierowano na konsultację 

psychologiczną osób będących ofiarami przemocy; rozmawiano również ze sprawcami 

przemocy, gdzie została uruchomiona procedura  „ Niebieskiej Karty”. 
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Członkowie komisji, prowadzili ścisłą współpracę z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem 

Pomocy Społecznej w Suchedniowie, pedagogami szkolnymi, Policją, Sądem i Prokuraturą 

Rejonową, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku - Kamiennej, Ośrodkiem 

Interwencji Kryzysowej oraz Poradnią Leczenia Uzależnień w Skarżysku - Kamiennej. 

 Nadmienić należy, że przepisy prawne obowiązujące w przedmiotowym zakresie                       

nie przewidują pomocy finansowej dla rodzin dotkniętych problemem alkoholowym, natomiast 

możliwość taka istnieje w oparciu o ustawę o pomocy społecznej i wszystkie zainteresowane 

osoby były o tym informowane lub też podejmowano w tym zakresie działania z urzędu.  

 

 Kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz świetlic środowiskowych 

Przeprowadzono kontrole w zakresie monitoringu sprzedaży napojów alkoholowych, 

porządku publicznego wokół miejsc sprzedaży, ustawowego zakazu reklamowania alkoholu                    

i jego sprzedaży osobom nieletnim i nietrzeźwym oraz zgodności prowadzonej sprzedaży                       

z aktualnymi zasadami ich sprzedaży, łącznie skontrolowano 16 punktów i wydano pozytywne 

opinie na wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Kontrolujący szczególnie 

uczulali sprzedawców na zakaz sprzedaży alkoholu osobom nieletnim.  

 

7. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie Miasta i Gminy Suchedniów 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku – w art. 6 ust.1 nakłada na organy administracji 

samorządowej zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie m.in. poprzez 

opracowanie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie; prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie, zapewnienia osobom dotkniętych przemocą miejsc wsparcia w ośrodkach 

oraz tworzenie zespołów interdyscyplinarnych.  

Celem działania Zespołu Interdyscyplinarnego jest koordynowanie systemu 

przeciwdziałania przemocy domowej na szczeblu gminnym. Zespół jest tworzony przez osoby 

reprezentujące różne instytucje, które zajmują się rozwiązywaniem problemów przemocy  

w rodzinach, poprzez wykorzystanie zasobów będących w ich dyspozycji.  

Zadaniem ZI jest koordynowanie i integrowanie działań podmiotów, które uczestniczą  

w przeciwdziałaniu przemocy na obszarze danej gminy. Ponadto Ustawa o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie umożliwia tworzenie grup roboczych, zajmujących się indywidualnymi 

przypadkami występowania przemocy domowej.  
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W skład Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie 

Suchedniów wchodzi 12 członków , w tym; 

 Jednostki organizacyjne pomocy społecznej – 1 

 Policja – 1 

 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 1 

 Oświata – 5 

 Ochrona zdrowia – 1 

 Organizacje pozarządowe – 2 

 Kuratorska służba sądowa – 1 

Liczba odbytych posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego – 12;  

Liczba utworzonych grup roboczych – 8 

 Liczba posiedzeń grup roboczych – 51 

W skład grupy roboczej wchodzą członkowie Zespołu oraz w ramach potrzeb inni specjaliści 

m.in. z zakresu psychologii lub psychoterapii. 

Liczba osób doznających przemocy w rodzinie zaproszonych na posiedzenie grup roboczych – 

10 

Liczba osób, co do których powzięto podejrzenie o stosowaniu przemocy w rodzinie, 

wezwanych na posiedzenie grupy roboczej – 6 

Procedura "Niebieskie Karty" to instytucjonalne narzędzie służące do przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie. Procedura "Niebieskie Karty" obejmuje ogół czynności podejmowanych  

i realizowanych przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych 

komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty i ochrony zdrowia w związku 

z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie. 

W 2021 roku procedurą „Niebieska karta” objętych było 11 rodzin. 

Liczba „Niebieskich Kart – A”, które wpłynęły do Przewodniczącego Zespołu 

Interdyscyplinarnego – 15, w tym wypełnione przez:  

 Pomoc społeczną – 2 

 Policję – 11 

 Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 1 

 Oświatę – 1 

Liczba wypełnionych „ Niebieskich Kart C” – 1,„ Niebieskich Kart D” – 1 

Liczba opracowanych indywidualnych planów pomocy – 16 
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Liczba zakończonych przez Zespół Interdyscyplinarny procedur „ Niebieskie Karty”, na skutek 

ustania przemocy w rodzinie i zrealizowania indywidualnego planu pomocy – 8 

Liczba zakończonych przez Zespół Interdyscyplinarny procedur „ Niebieskie Karty” na skutek 

rozstrzygnięcia o braku zasadności podejmowanych działań – 2 

Liczba przekazanych przez Zespól Interdyscyplinarny/Grupę Roboczą zawiadomień do organów 

ścigania (Policji, Prokuratury) o popełnieniu przestępstwa w związku z użyciem przemocy                    

w rodzinie – 3 

Liczba sprawców, którzy sami podjęli lub zostali skierowani przez zespół/grupę roboczą                          

do udziału w programie korekcyjno – edukacyjnym – 2 

Liczba informacji przekazanych do Sądu Rodzinnego o wgląd w sytuację małoletnich dzieci – 3 

Liczba osób/sprawców przemocy zgłoszonych do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych  w Suchedniowie – 4 

W roku 2021 opracowano Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  

w Gminie Suchedniów na lata 2021-2025. Program określa wachlarz zaplanowanych działań, 

których celem będzie zmniejszenie skali zjawiska przemocy oraz usprawni system pomocy dla 

osób zagrożonych lub uwikłanych w zjawisko przemocy domowej.  

 

8. Resortowy Program Wspierania Rodziny i Systemu  Pieczy Zastępczej „Asystent 

Rodziny” 

 

 W roku 2018 Gmina przystąpiła do powyższego programu zatrudniając asystenta 

rodziny. Na wynagrodzenie asystenta  rodziny w roku 2021 pozyskano kwotę 2000,00 zł (ogólny 

koszt zadania 77 554,86 zł). 

Asystent rodziny przydzielany jest na wniosek pracownika socjalnego rodzinie, 

wykazującej problemy w sprawach opiekuńczo – wychowawczych. W roku 2021, asystent 

rodziny współpracowała z ośmioma rodzinami z terenu Miasta i Gminy Suchedniów.                          

W rodzinach tych wychowuje się łącznie 19 dzieci. Większość rodziców spośród rodzin 

współpracujących z asystentem rodziny w Suchedniowie to samotne matki.  

 Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, asystent pracuje               

z rodzinami na podstawie wspólnie utworzonego planu pracy, a do jego zadań należą przede 

wszystkim: udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w rozwiązywaniu 

problemów socjalnych, psychologicznych, wychowawczych z dziećmi, a także wspieranie 

aktywności społecznej rodzin, motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji 

zawodowych, motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu 
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kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych                      

oraz podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa 

dzieci i rodzin. 

Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności: 

 opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny  

i w konsultacji z pracownikiem socjalnym; 

 opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy 

zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku 

umieszczonemu w pieczy zastępczej; 

  udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu 

umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego; 

 udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, 

psychologicznych, wychowawczych z dziećmi; 

 motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych; 

 udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej; 

 motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu 

kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych; 

 sporządzanie na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach; 

 współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą. 

 

9.  Ogólnopolski Program „Karta Dużej Rodziny” 
 

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno 

w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze KDR mają możliwość 

tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej  

czy rekreacyjnej. KDR wspiera budżety rodzin wielodzietnych oraz ułatwia dostęp do dóbr  

i usług. 

W oparciu o ustawę z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny, do Miejsko - 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w roku 2021 wpłynęły wnioski: 

 O przyznanie KDR – zgłoszenie nowej rodziny – 6  

 O przyznanie KDR wyłącznie dla rodziców – 20 
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 O przedłużenie karty -13 

 O wydanie duplikatu – 1   

Przyznanych  zostało 144 kart (71 – tradycyjnych, elektronicznych – 73).  Na przestrzeni 

roku 2021 wydano trzy decyzje odmowne.  

 

10. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi  

 

 „Program współpracy Miasta i Gminy Suchedniów z organizacjami pozarządowymi oraz 

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

i o wolontariacie na rok 2021” przyjęty został uchwałą Nr 170/XXIV/2020 Rady Miejskiej  

w Suchedniowie z dnia 26 listopada 2020 r. 

 Program ten określał: cele programu, zasady współpracy, zakres przedmiotowy; formy 

współpracy, priorytetowe zadania publiczne realizowane we współpracy z organizacjami 

pozarządowymi, okres realizacji programu, sposób realizacji programu, wysokość środków 

planowanych na realizację programu, sposób oceny realizacji programu, informację o sposobie 

tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji, tryb powoływania i zasady działania komisji 

konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.  

 Celem głównym programu była poprawa jakości życia oraz pełniejsze zaspokajanie 

potrzeb społecznych mieszkańców poprzez budowanie partnerstwa między Gminą Suchedniów  

i organizacjami pozarządowymi. Cele szczegółowe wymienione w programie to między innymi: 

podnoszenie skuteczności i efektywności realizacji zadań publicznych, wzmocnienie pozycji 

organizacji   i zapewnienie im równych z innymi podmiotami szans w realizacji zadań 

publicznych, wspieranie rozwoju organizacji, prowadzenie nowatorskich i efektywnych działań 

na rzecz mieszkańców oraz tworzenie systemowych, rozwiązań dla ważnych problemów 

społecznych, uzupełnienie działań Gminy   w zakresie nieobjętym przez struktury samorządowe, 

zwiększenie aktywności organizacji w wykorzystaniu środków pozabudżetowych na rzecz 

mieszkańców, integracja podmiotów prowadzących działalność w sferze zadań publicznych. 

 

Współpraca finansowa 

Na realizację Programu wydatkowano w 2021 r. środki finansowe w wysokości 404 630,00 zł. 

Współpraca finansowa, polegała na zlecaniu realizacji zadań publicznych Gminy organizacjom 

pozarządowym poprzez wsparcie wykonania zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie 

ich realizacji w roku 2021.  
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Dotacje udzielane były na podstawie:  

1) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  

w trybie otwartych konkursów ofert oraz w trybie pozakonkursowym (art. 19a ustawy); 

2) uchwały nr 66/XIII/2016 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 17 listopada 2016 r.  

w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących 

sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania, podjętej na podstawie 

ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie. 

 

Na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu 

przeznaczono łącznie 230 000 zł.  

Cztery dotacje przyznane zostały na podstawie ustawy o sporcie w trybie konkursowym  

dla trzech organizacji:  

1) Miejskiego Klubu Sportowego „Orlicz” w Suchedniowie na realizację projektu pn. 

„Wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Suchedniów z zakresu sprzyjania rozwojowi 

sportu – PIŁKA NOŻNA” w wysokości 177.000 zł; 

2) Miejskiego Klubu Sportowego „Orlicz” w Suchedniowie na realizację projektu  

pn. „Prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie sportowym  

w zakresie Badmintona” w wysokości 46.000 zł; 

3) Klubu Sportowego „Orlicz 1924” Suchedniów na realizację projektu pn. „Szkolenie w 

zakresie Tenisa Stołowego, organizacja meczy i turniejów we wszystkich kategoriach 

wiekowych w 2021r.” w wysokości 5.000 zł. 

4) Suchedniowskie Stowarzyszenie na realizację projektu pn. „Upowszechnianie kolarstwa 

amatorskiego poprzez organizację i udział w zawodach kolarskich” w wysokości 2.000 zł  

 

Na zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 

społecznym przeznaczono łącznie 5 500 zł.  

Dotacje przyznane zostały na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie w trybie pozakonkursowym dla dwóch organizacji:  

1) Stowarzyszenia Grupa Inicjatywna POD PRĄD na realizację zadania pn. „V ogólnopolska, 

interdyscyplinarna konferencja naukowa pt. „Jak smakuje wolność? – kuchenne opowieści  

o suwerenności (nie zawsze) z przeszłości” oraz wydanie 6. tomu z serii "Zeszyty 

Suchedniowskie. Historia" w wysokości 3 000 zł. 



41 

 

2) Stowarzyszenia Kuźniczy Krąg na realizację zadania pn. „Gędzi Chór w hołdzie poecie – 

koncert w 130 rocznicę urodzin oraz 80 rocznicę śmierci Jana Gajzlera” w wys. 2 500,00 

zł. 

 Na zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 

przeznaczono łącznie 169 130 zł w tym:  

Cztery dotacje przyznane zostały na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie w trybie konkursowym dla: 

1) Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Suchedniowie na zadanie pn. 

„Prowadzenie świetlicy środowiskowej w Suchedniowie przy ul. Sportowej – Tam, gdzie 

nie ma dzieci brakuje nieba” w wysokości 79 130 zł;  

2) Miejskiego Klubu Sportowego „Orlicz” w Suchedniowie na zadnie pn. „Uzależnia mnie 

tylko sport” w wysokości 30 000 zł;  

3) Stowarzyszenia Kuźniczy Krąg na zadanie pn. „Siła muzyki #uzależnienia” w wysokości 

15 000 zł;  

4) Klubu Sportowego Orlicz 1924 na zdanie pn. „Aktywna jesień” w wysokości 15 000 zł  

 

Trzy dotacje przyznane zostały na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie w trybie pozakonkursowym dla: 

1) Miejskiego Klubu Sportowego „Orlicz” w Suchedniowie pn. „Obóz letni jak najdalej  

od uzależnień” w wysokości 10 000 zł  

2) Stowarzyszenia Kuźniczy Krąg na zadanie pn. „Krąg Energetyczne wakacje bez używek”  

w wysokości 10 000 zł  

3) Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Suchedniowie na zadanie pn.            

„W zdrowym ciele zdrowy duch” w wysokości 10 000 zł 

Zadania te  realizowane były zgodnie z zapisami Gminnego Programu Profilaktyki                 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Suchedniów na rok 2021. 

Współpraca dotyczyła pomocy dzieciom i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem            

i marginalizacją społeczną, a także miała charakter wsparcia rodziny w walce z ubóstwem            

i w powrocie do prawidłowego pełnienia swojej funkcji opiekuńczo– wychowawczej. Wszystkie 

organizacje złożyły sprawozdania końcowe z wykonania powierzonych zadań. Dotacje zostały 

rozliczone. 

 

Współpraca pozafinansowa 

1. Współpraca pozafinansowa obejmowała następujące formy: 
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1) wsparcie organizacyjne, merytoryczne oraz wspólna realizacja projektów i inicjatyw na 

rzecz społeczności lokalnej, 

2) obejmowanie patronatem honorowym Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów 

przedsięwzięć organizowanych przez organizacje pozarządowe. 

3) konsultacje programu współpracy Gminy Suchedniów z organizacjami pozarządowymi 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego, 

4) promocja działalności podmiotów programu poprzez publikację informacji na temat ich 

działalności na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy oraz w „Gazecie 

Suchedniowskiej”, 

5) udostępnianie obiektów gminnych do realizacji zadań publicznych na preferencyjnych 

zasadach, 

6) udzielanie pomocy merytorycznej związanej z realizacją wykonywanych zadań 

publicznych.  

2. Wykaz wydarzeń organizowanych przez organizacje pozarządowe w 2021, objętych 

patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów: 

1) Międzynarodowy Turniej w Badmintonie dla Dzieci i Młodzieży „Puchar Gór 

Świętokrzyskich” - III Memoriał im. Stefana Pawlukiewicza 

Termin: 12 marca 2021 r.  

Organizator: MKS ORLICZ 

2) Wydarzenie patriotyczne „Śladami Majora Dawidowicza i Ponurego” 

Organizator: Świętokrzyskie Stowarzyszenie Kolarstwa Górskiego „MTB CROSS” 

Termin 28 marca 2021 r. 

3) Organizacja i realizacja cyklu wycieczek pod hasłem CUDZE CHWALICIE? 

POZNAJCIE SWOJE! 

Organizator: Stowarzyszenie Grupa Inicjatywna POD PRĄD 

Termin: maj - grudzień 2021 r.  

4) IV ogólnopolska, interdyscyplinarna konferencja naukowa pt. Osoba w przestrzeni, 

przestrzeń    w czasie – konotacje ludzi, miejsc i czasów w drodze do poznania lokalnego 

dziedzictwa kulturowego”  

Organizator: Stowarzyszenie Grupa Inicjatywna POD PRĄD 

Termin: 18 września 2021 r. 
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Wskaźniki 

W wyniku realizacji Programu osiągnięto następujące wskaźniki: 

1. Liczba zadań publicznych objętych otwartymi konkursami ofert: 

 w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – 4 zadania 

 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 0 zadań 

 w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania patologiom społecznym – 4 zadanie 

2. Liczba złożonych ofert: 

 w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – 4 ofert 

 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 2 oferty 

 w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania patologiom społecznym – 7 ofert 

3. Liczba zawartych umów na realizację zadań publicznych: 

 w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – 4 umów  

 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 2 

umowy 

 w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania patologiom społecznym – 7 umów 

4. Łączna kwota dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym: 

 w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – 230 000,00 zł 

 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 

5 500,00zł 

 w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania patologiom społecznym – 169 130 000 zł 

5. Łączna kwota dotacji niewykorzystanych przez organizacje pozarządowe i wykorzystanych 

niezgodnie z przeznaczeniem – 0 

  (wszystkie organizacje wykorzystały dotacje zgodnie z przeznaczeniem) 

6. Liczba organizacji pozarządowych, którym udzielono dotacji: 

 w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – 3 organizacje 

 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 2 

organizacje 

 w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania patologiom społecznym – 4 organizacje 

7. Liczba adresatów zrealizowanych zadań: 

 w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu –309 osób  

 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 200 

osób  

 w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania patologiom społecznym – 340 osób  
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8. Udział środków finansowych własnych organizacji pozarządowych w realizacji zadań 

publicznych zleconych w drodze konkursów ofert:  

 w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – 33 731,44 zł 

 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 

3 200,00 zł 

 w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania patologiom społecznym– 25 582,22 zł  

 
11.  Programy Polityki Zdrowotnej na lata 2019 – 2021 

 

 Na terenie Gminy funkcjonuje jeden Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Promyk”. 

Placówka zlokalizowana jest w budynku stanowiącym własność Gminy. Budynek jest 

przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne. Na terenie Gminy działają 3 apteki. 

 Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 z późn.zm.) do zadań 

własnych gminy w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej 

należy w szczególności opracowywanie i realizacja oraz ocena efektów programów polityki 

zdrowotnej. 

 W roku 2021 w Suchedniowie realizowany był programy polityki zdrowotnej               

pn. „Program szczepień profilaktycznych przeciwko meningokokom młodzieży 

zamieszkałej w Gminie Suchedniów na lata 2019 – 2021” 

Programem tym objęto młodzież uczęszczającą w roku szkolnym 2020/2021 do klas VIII szkół 

podstawowych, zamieszkałych na terenie Gminy Suchedniów. W roku 2021 zaplanowano 

przeprowadzenie szczepień ok. 45 osób. W dniu 19 marca 2021 r., zarządzeniem                       

Nr 0050.24.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów, ogłoszony został konkurs ofert na 

realizację programu. W wyznaczonym terminie do dnia 07.04.2021 r. wpłynęła jedna oferta, 

złożona przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Promyk”. Oferta spełniła wszystkie 

wymagania określone w „Szczegółowych warunkach konkursu”. Zaproponowany koszt 

szczepienia 1 osoby wyniósł 140 zł. W kalkulacji kosztów uwzględniono jednostkową cenę 

szczepionki w wysokości 125 zł oraz jednostkową cenę wykonania iniekcji w wysokości 15 zł. 

W oparciu o zawartą z oferentem umowę udzielono 24 świadczeń zdrowotnych, polegających na 

wstępnym badaniu lekarskim, kwalifikującym do szczepienia oraz szczepieniu. Warunkiem 

zaszczepienia dziecka była pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych oraz 

kwalifikujące badanie lekarskie. Liczba 24 zaszczepionych osób stanowi 36% uprawnionych do 

udziału w programie, to o 14% mniej niż w roku poprzednim. Spadek zainteresowania 
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szczepieniami związany był bezpośrednio z trwającą od marca 2020 r. epidemią COVID-19. 

Koszt realizacji programu wyniósł w 2021 r. 3360.00 zł. 

 
12. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt 

 

 Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt 

dla Gminy Suchedniów przyjęty został Uchwałą nr 205/XXX/2021 z dnia 25 marca 2021 roku 

Rady Miejskiej w Suchedniowie. Zgodnie z programem w 2021 r. dokonano: 

 Odłowienia i przekazania do schroniska BAROS w Suchedniowie  26 sztuk bezdomnych 

psów ( w roku 2020 - 24 sztuki) 

 Kontroli pobytu zwierząt w schronisku 

 Opieki weterynaryjnej dotyczącej sterylizacji i kastracji zwierząt – 40 zdarzeń (w 2020 

roku – 26 zdarzeń) 

 Dostarczenia mieszkańcom zgłaszającym miejsce pobytu dzikich kotów karmy na ich 

dokarmianie.  

 

W ramach umowy na odbiór i utylizację zwierząt martwych w wyniku wypadków 

komunikacyjnych z terenu gminy dokonano odbioru 43 sztuk martwych zwierząt ( w roku 2020 

46 sztuk). 

 

 

VI.  DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA  GMINY W 2021 ROKU 
 

1. Złożone wnioski o dofinansowania 
 

W 2021 r. złożono wnioski a następnie w dniu 14.10.2021 r. podpisano Umowy  

o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg następujących zadań: 

 „Przebudowa przejścia dla pieszych nr 1 na ul. Fabrycznej w Suchedniowie”, 

 „Przebudowa przejścia dla pieszych nr 2 na ul. Fabrycznej w Suchedniowie”, 

 „Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Kieleckiej w Suchedniowie (przy 

kaplicy)”, 
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 „Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Kieleckiej w Suchedniowie  

(przy skrzyżowaniu z ul. Jasną)", 

 „Przebudowa przejścia dla pieszych w msc. Ostojów gm. Suchedniów (przy 

szkole)”, 

 "Przebudowa przejścia dla pieszych w msc. Ostojów gm. Suchedniów (przy 

kościele)”, 

 „Budowa przejścia dla pieszych na ul. Kościelnej w Suchedniowie”. 

22.12.2021 r., w następstwie przeprowadzonych zamówień, zrezygnowano z Umowy 

o dofinansowanie zadania pn.: „Budowa przejścia dla pieszych na ul. Kościelnej  

w Suchedniowie”, a dla pozostałych zadań podpisano aneksy do umów o dofinansowanie          

w wysokości 80 % kosztów kwalifikowanych: 

 „Przebudowa przejścia dla pieszych nr 1 na ul. Fabrycznej w Suchedniowie” - 

dofinansowanie 193 000,00 zł 

 „Przebudowa przejścia dla pieszych nr 2 na ul. Fabrycznej w Suchedniowie” - 

dofinansowanie 200 000,00 zł 

 „Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Kieleckiej w Suchedniowie  

(przy kaplicy)” - dofinansowanie 199 986,00 zł 

 „Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Kieleckiej w Suchedniowie  

(przy skrzyżowaniu z ul. Jasną)” - dofinansowanie 200 000,00 zł 

 „Przebudowa przejścia dla pieszych w msc. Ostojów gm. Suchedniów  

(przy szkole)” - dofinansowanie 128 860,00 zł 

 „Przebudowa przejścia dla pieszych w msc. Ostojów gm. Suchedniów  

(przy kościele)” - dofinansowanie 200 000,00 zł 

 

Poza tym w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w dniu 27.08.2021 r. złożono 

wnioski o dofinansowanie zadań pn.: 

1) "Przebudowa ul. Stokowiec oraz odcinka drogi gminnej nr 389003T" - łączny koszt 

realizacji zadania 15 500 000,00 zł, wnioskowane dofinansowanie 80 % tj. 12 400 000,00 zł, 
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2) "Remont dróg gminnych ul. Nowej i ul. Suchyni" - łączny koszt realizacji zadania 297 

000,00 zł, wnioskowane dofinansowanie 80% tj. 237 600,00 zł. 

Zadanie pn.: "Przebudowa ul. Stokowiec oraz odcinka drogi gminnej nr 389003T" znalazło 

się na Liście podstawowej zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach Rządowego 

Funduszu Rozwoju Dróg. 

W odpowiedzi na nabór w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji 

Strategicznych, w dniu 26.07.2021 r. zostały złożone wnioski o dofinansowanie następujących 

inwestycji: 

1) Przebudowa parku miejskiego w Suchedniowie - kwota wnioskowanych środków 5 000 

000,00 zł (90% przewidywanej wartości inwestycji), 

2) Przebudowa oczyszczalni ścieków w Suchedniowie w zakresie gospodarki osadowej - 

kwota wnioskowanych środków 20 000 000,00 zł (95% przewidywanej wartości inwestycji), 

3) Budowa budynku do obsługi ruchu turystycznego na terenie Ośrodka Sportu  

i Rekreacji w Suchedniowie - kwota wnioskowanych środków 5 000 000,00 zł (90% 

przewidywanej wartości inwestycji). 

 

Gmina otrzymała wstępną promesę dotyczącą dofinansowania inwestycji  

pn.: "Przebudowa parku miejskiego w Suchedniowie".  

 

2. Inwestycje 

W 2021 roku Gmina Suchedniów zrealizowała niżej wskazane zadania inwestycyjne: 

 „Budowa oświetlenia w Parku Miejskim w Suchedniowie”. Zakres rzeczowy 

obejmował demontaż istniejącego oświetlenia, budowę linii kablowej oraz nowych 

słupów oświetleniowych z oprawami typu LED. Po zakończeniu zadania Gmina 

Suchedniów przystąpiła do kolejnego etapu Modernizacji Parku Miejskiego poprzez 

wybór Wykonawcy na prace projektowe obejmujące zagospodarowanie terenów Parku. 

Modernizacja parku obejmowała będzie wykonanie nowych ciągów komunikacyjnych, 

montaż małej architektury w tym ławek, altan, urządzeń na placu zabaw, przygotowanie 

terenu pod galerię plenerową, wymianę barierek przy głównej promenadzie, montaż 

fontanny a przede wszystkim zagospodarowanie zieleni w tym nowe nasadzenia, 
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pielęgnacja starodrzewa, podświetlenia dekoracyjne. Zadania inwestycyjne na podstawie 

wskazanej dokumentacji planowane jest do wykonania w latach 2022 – 2023. 

 „Przebudowa drogi gminnej Nr 389005 T - Mostki – Szelejtów”. Zadanie zostało  

w całości zrealizowane i przekazane do użytkowania w roku 2021. Zakres rzeczowy 

obejmował przebudowę warstw konstrukcyjnych w tym wykonanie jezdni asfaltowej, 

przebudowę zjazdów indywidualnych do nieruchomości, wykonanie nowych poboczy 

oraz oznakowania poziomego i pionowego. 

 „Remont drogi gminnej ul. Jodłowej w Suchedniowie”. Zadanie kompleksowo 

zrealizowane zostało w 2021 r. Zakres rzeczowy dotyczył wykonania prac remontowych  

na nawierzchni jezdni, remont istniejących zjazdów oraz pobocza. W ramach zadania 

wykonano nowe oznakowanie pionowe oraz poziome w tym montaż dwóch progów 

zwalniających. 

 W roku 2021 zakończył się również I etap zadania w zakresie przebudowy budynku 

Urzędu Miasta i Gminy w Suchedniowie. Rozpoczęto przystosowanie budynku               

w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz poprawy bezpieczeństwa         

p. poż. W ramach zadania budynek rozbudowany został o windę, wymienione zostały 

poręcze przy schodach, zamontowany został system oddymiania klatki schodowej oraz 

oświetlenia ewakuacyjnego, wymieniono przegrody przeciwpożarowe. 

 W całości wykonane oraz oddane do użytkowania zostało zadanie polegające na 

Przebudowie drogi gminnej ul. Sportowej w Suchedniowie. W ramach zadania 

przebudowany został chodnik wzdłuż ulicy Sportowej, wybudowano nowe miejsca 

postojowe oraz wymienione zostało ogrodzenie obiektu – Hali Sportowo – 

Rehabilitacyjnej. 

 Zrealizowane zostało w całości oraz oddane do użytkowania zadanie obejmujące 

przebudowę odcinków ulicy Kieleckiej i Warszawskiej wraz z przebudową skrzyżowania  

z ul. Mickiewicza i ul. Zagórską na skrzyżowanie typu Rondo. Inwestycja prowadzona 

była we współpracy z Województwem Świętokrzyskim oraz Powiatem Skarżyskim. 

Zadanie było niezwykle ważne z punktu widzenia zapewnienia bezpieczeństwa ruchu 

drogowego, ponieważ na wskazanym skrzyżowaniu dochodziło do wielu wypadków        

i zdarzeń drogowych.  

W ramach zadania oprócz przebudowy skrzyżowania uporządkowany został ruch pieszy 

oraz rowerowy, zmieniona została organizacja ruchu, wymienione zostało oświetlenie 

uliczne. 
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 Rozpoczęte zostały prace projektowe dotyczące przebudowy mostu na rzece Żarnówce  

w miejscowości Mostki, budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Langiewicza, ul. Słonecznej  

i ul. Jarzębinowej w Suchedniowie, a także przebudowy drogi gminnej – ul. Stokowiec  

w Suchedniowie, remontu dróg – ul. Nowej oraz ul. Suchyni, a także przebudowy  

Stokowiec i Źródłowej w związku z likwidacją przejazdu kolejowego w ciągu  

ul. Langiewicza w Suchedniowie. Zadania planowane są do realizacji w latach 2022 – 

2023. 

 Ogłoszone zostały powstępowania na realizację zadań inwestycyjnych obejmujących 

- budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Kieleckiej i w ul. Warszawskiej w Suchedniowie, 

na realizację wskazanych zadań Gmina Suchedniów posiada podpisane umowy  

na dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Termin zakończenia prac planowany jest na 

sierpień 2022. 

- budowę obiektu mostowego na rzece Żarnówce w miejscowości Mostki. Termin 

realizacji zadania ustalony został na 15.06.2022 r. Zadanie dofinansowane jest                 

z Funduszu Dróg Samorządowych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz ze 

środków finansowych pochodzących od Nadleśnictwa Suchedniów. Zakres rzeczowy 

obejmuje rozbiórkę istniejącego obiektu mostowego, budowę nowego obiektu wraz         

z dojazdami oraz umocnienie brzegów rzeki Żarnówki. 

- Przebudowę przejść dla pieszych – 4 przejścia w ciągu starodroża DK nr 7 w tym 

przejście na ul. Kieleckiej obok Kaplicy, na ul. Kieleckiej przy skrzyżowaniu  

z ul. Jasną oraz w Ostojowie przy szkole oraz przy kościele. Zakres rzeczowy na celu ma 

przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i obejmuje budowę 

oświetlenia drogowego na dojściach i dojazdach do przejść, przebudowę ciągów 

komunikacyjnych oraz wykonanie nowego, widocznego oznakowania poziomego. 

Zadanie dofinansowane jest ze środków finansowych pochodzących z Rządowego 

Funduszu Rozwoju Drogowego. Termin zakończenia prac planowany jest na wrzesień 

2022. 

- przebudowę dwóch przejść dla pieszych w ciągu ul. Fabrycznej w Suchedniowie. 

Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie nowej jezdni ulicy Fabrycznej, budowę 

oświetlenia na dojazdach i dojściach do przejść dla pieszych oraz wykonanie nowego 

oznakowania poziomego. Zadanie dofinansowane jest ze środków finansowych 

pochodzących  z Rządowego Funduszu Rozwoju Drogowego. 
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Wydatki inwestycyjne w 2021 roku 
 

  

 
 

 
3. Współpraca z innymi jednostkami  

 

 W celu zapewnienia współpracy oraz odpowiedniego przebiegu realizacji zadania                    

pn.: Budowa bezkolizyjnego skrzyżowania - wiaduktu kolejowego w ciągu linii kolejowej                             

nr 8 Warszawa Zachodnia - Kraków Główny na odcinku Skarżysko - Kamienna - Kielce - 

Kozłów z drogą powiatową nr 0578 T na terenie Gminy Suchedniów - zmiana przebiegu drogi 

powiatowej" - Samorządy tj. Powiat Skarżyski oraz Gmina Suchedniów zawarły porozumienie. 

Treść porozumienia została zaakceptowana Uchwałą nr 39/VI/2019 Rady Miejskiej                           

w Suchedniowie z dnia 28 marca 2019 r.  Zgodnie z uchwałą nr 78/XII/2019 Rady Miejskiej                

w Suchedniowie z dnia 24 października zawarty został aneks do Porozumienia ramowego 

pomiędzy Gminą Suchedniów, Powiatem Skarżyskim i PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Aneks 

został zawarty z inicjatywy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w związku z przebiegiem 

przygotowania dokumentacji projektowej w/w zadania. 

 

 

 

 

 

 

2071889.32

2144694.60

164895.20

450434.10

507768.77

737898.58

379690.77

0.00 500000.00 1000000.001500000.002000000.002500000.00

Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Kieleckiej wraz z…

Przebudowa ulicy Powstańców 1863 r. i ul. Krótkiej

Budowa oświetlenia w Parku Miejskim w Suchedniowie

Przebudowa drogi nr 389058T ul. Sportowa

Przebudowa drogi gminnej nr 389005T Mostki - Szelejtów

Rozbudowa wraz z zagospodarowaniem terenu szkoły…

Wartośc opracowanych dokumentacji projektowych

Wysokość wydatków inwestycyjnych 



51 

 

VII. OCHRONA ŚRODOWISKA -  GOSPODARKA KOMUNALNA  

 

1. Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla 

Miasta i Gminy Suchedniów.  
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne nakłada, jako realizację zadań własnych 

Gminy przyjęcie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. Do 

zadań tych należy:  

-planowanie i organizacja zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe na 

obszarze gminy,  

- planowanie oraz finansowanie oświetlenia miejsc publicznych, dróg gminnych, 

krajowych, wojewódzkich i przeznaczonych do ruchu pieszego i rowerów znajdujący się 

na terenie gminy,  

- planowanie i organizacja działań mających na celu racjonalizację zużycia energii            

i promocję rozwiązań zmniejszających zużycie energii na obszarze gminy,  

- ocena potencjału wytwarzania energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji oraz 

efektywnych energetycznie systemów ciepłowniczych lub chłodniczych na obszarze 

gminy.  

W opracowaniu jest też rozdział poświęcony możliwości wykorzystania istniejących 

nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii z uwzględnieniem energii elektrycznej       

i ciepła wytwarzanych w odnawialnych źródłach energii, energii elektrycznej i ciepła 

użytkowego wytwarzanych w kogeneracji oraz zagospodarowania ciepła odpadowego     

z instalacji przemysłowych.  

Projekt założeń sporządza się dla obszaru gminy co najmniej na okres 15 lat                           

i aktualizuje co najmniej raz na 3 lata.  

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla 

Miasta i Gminy Suchedniów na lata 2019-2034 zostały przyjęte Uchwałą Nr 

102/XIV/2019 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 30 grudnia 2019 r.  

 

2. Drogi i drogowe obiekty inżynierskie  

 

Na terenie gminy Suchedniów zlokalizowane są drogi zaliczone do kategorii gminnej, 

powiatowej, wojewódzkiej oraz drogi krajowe. Do dróg o znaczeniu: 

- regionalnym i krajowym zalicza się drogę ekspresową S7 z węzłem drogowym 

Suchedniów. Na terenie Gminy zlokalizowany jest odcinek o długości 6 342 m.  
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- wojewódzkim - droga Nr 751 na odcinku od skrzyżowania z ul. Kielecką  

i Zagórską do granic gminy odcinek o długości 6530 m (w tym na terenie miasta  

3600 m), 

- powiatowym o łącznej długości 12 508 m (w tym na odcinku o długości  

2650 m w sołectwie Mostki).  

 

Drogi publiczne na terenie miasta Suchedniów 

 

 Do dróg kategorii gminnej na terenie miasta Suchedniów zaliczane jest 55 ulic, których 

ogólną charakterystykę przedstawia poniższe zestawienie: 

 

Długość ogółem – 34,300  km  

Powierzchnia ogółem – 188,600 tys. m2 w tym:  

Nawierzchnia bitumiczna – 101,700  tys. m2 

Nawierzchnia z kostki brukowej – 21,200 tys. m2 

Nawierzchnia betonowa – 3,700 tys. m2 

Nawierzchnia brukowcowa – 6,200 tys. m2 

Nawierzchnia tłuczniowa – 27,300 tys. m2 

Nawierzchnia żwirowa  - 28,500 tys. m2 

 

       

W ciągu wymienionych dróg zlokalizowane są 3 mosty. 

Rodzaj nawierzchni 

Bitumiczna 53,92%

z kostki brukowej 11,24%

Betonowa  1,96%

Brukowcowa 3,29%

Tłuczniowa 14,48%

Żwirowa 15,11%
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Na drogach zlokalizowanych na terenie miasta w roku 2021 nie odnotowano wypadków              

i zdarzeń drogowych.  

 

Drogi publiczne na terenie gminy – sołectw 

Do dróg kategorii gminnej poza granicami administracyjnymi miasta Suchedniów zaliczone 

jest 13 dróg, których ogólną charakterystykę przedstawia poniższe zestawienie: 

Długość ogółem – 18,700 km  

Powierzchnia ogółem – 103,300 tys. m2 w tym:  

Nawierzchnia bitumiczna – 39,950  tys. m2 

Nawierzchnia z kostki brukowej – 0,140 tys. m2 

Nawierzchnia brukowcowa – 7,00 tys. m2 

Nawierzchnia tłuczniowa – 33,310 tys. m2 

Nawierzchnia gruntowa -22,900 tys. m2 

 
 
 

Na drogach zlokalizowanych w sołectwach w roku 2021 nie odnotowano zdarzeń oraz 

wypadków drogowych.  
 

 W roku 2021 zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.87.2018 Burmistrza Miasta i Gminy 

Suchedniów z dnia 31 sierpnia 2018 roku dokonywane były objazdy i kontrole okresowe stanu 

dróg i drogowych obiektów inżynierskich. Na podstawie danych uzyskanych podczas 

wykonywania przeglądów planowane były drobne remonty oraz inwestycje drogowe.  

Na bieżące utrzymanie dróg składa się również zarządzanie pasem drogowym,  

do którego zaliczyć należy wydawanie decyzji na zajęcie pasa drogowego oraz na umieszczenie  

Rodzaj nawierzchni

Bitumiczna 38,67%

Z kostki brukowej 0,14%

Brukowcowa 6,78%

Tłuczniowa 32,24%

Gruntowa 22,17%
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w pasie drogowym infrastruktury niezwiązanej z funkcjonowaniem drogi, na wykonywanie 

robót w pasie drogowym, a także odbiór pasa drogowego po wykonanych pracach.  

 

 W 2021 roku Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów wydał 47 decyzji o lokalizacji           

w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi. 

Na terenie miasta – 41 decyzji 

Na terenie gminy –  6 decyzji 

 

 W 2021 roku Burmistrz Miasta i Gminy wydał 61 decyzji na zajęcie pasa drogowego 

dróg gminnych na terenie miasta i gminy Suchedniów. 

Na terenie miasta – 55 decyzji 

Na terenie gminy –  6 decyzji 

W tym 10 decyzji zostało wydanych na zajęcie pasa drogowego pod handel na ul. Cmentarnej na 

Wszystkich Świętych. 

W 2021 roku Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów wydał 45 decyzji na umieszczenie 

w pasie drogowym dróg gminnych urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi. 

Na terenie miasta – 40 decyzji 

Na terenie gminy –  5 decyzji 

 
Drogi wewnętrzne 

 Do tej kategorii zaliczane są pozostałe ulice i drogi nie zaliczone do dróg publicznych 

gminnych, których użytek w ewidencji geodezyjnej oznaczono symbolem „droga”. 

 

Powierzchnia dróg wewnętrznych Długość dróg wewnętrznych 

na terenie miasta na terenie gminy na terenie miasta na terenie gminy 

2,626 ha 2,6935 ha 4051 m 4950 m 

ogółem: 5,3195 ha ogółem: 9001 m 

 

 W większości drogi te stanowią dojazdy do pól oraz rozproszonej zabudowy 

mieszkaniowej. W przeważającej ilości posiadają nawierzchnię gruntową bądź utwardzoną 

tłuczniem  lub żużlem. 
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3. Gospodarowanie odpadami i ochrona środowiska 
 

 Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 

nałożyła na samorządy obowiązek wprowadzenia systemu gospodarki odpadami. Realizując 

powyższy obowiązek Gmina zorganizowała odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości 

zamieszkałych.  W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego został wyłoniony wykonawca, który realizował w 2021 roku odbiór, transport  

i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych na terenie gminy Suchedniów oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych prowadzonego przez gminę Suchedniów. Zgodnie z ustalonym harmonogramem 

od mieszkańców odbierane były odpady komunalne podzielone na frakcje takie jak: szkło, 

plastik, metal, odpady biodegradowalne, wielkogabarytowe, zmieszane itp.  

Z terenu gminy w 2021 roku odebrane zostało 2545,71 Mg odpadów, w tym 944,49 Mg 

stanowiły odpady zebrane selektywnie a 1601,22 Mg zmieszane odpady komunalne (w tym 

pozostałe po segregacji). W trzecim kwartale 2021 roku zgodnie z zarządzeniem                       

Nr 0050.92.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów z dnia 15 listopada 2021 r. 

przeprowadzone zostały kontrole dotyczące realizacji obowiązków właścicieli nieruchomości     

w zakresie odpadów komunalnych oraz przestrzegania przepisów wyżej wspomnianej ustawy.   

W roku 2021 100% gospodarstw domowych objętych gminnym systemem odbioru  

i zagospodarowania odpadów prowadziło segregację odpadów. 

   
4. Wycinka drzew  

 
W 2021 roku Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Infrastruktury i Ochrony Środowiska 

na bieżąco przyjmował i rozpatrywał wnioski wpływające od mieszkańców, a dotyczące 

zgłoszeń zamiaru wycinki drzew z nieruchomości. W 2021 roku pozyskana grubizna na 

terenach wiejskich wynosiła 70 m3, w tym na gruntach prywatnych 64 m3. Na terenach 

miejskich pozyskano 256 m3, w tym na gruntach prywatnych 241 m3. W roku 2021 

pozyskano 21 m3 drewna więcej niż w roku 2020. 

 

5. Kanalizacja deszczowa, sanitarna, sieć wodociągowa 

 

Ogólna długość sieci kanalizacji deszczowej wynosi 10 650 m (w tym na terenie gminy             

jest jeden odcinek o długości 56 m zlokalizowany pod torami PKP w miejscowości Krzyżka).    

W ramach zadania pn.: „Przebudowa ulic Powstańców 1863 r.  
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i Krótkiej w Suchedniowie – poprawa sieci dróg” w 2021 r. wybudowano odcinek kanalizacji 

deszczowej  o długości 615 mb. 

 Zrzut wód opadowych dokonywany jest w pięciu miejscach do rzeki Kamionka, zgodnie                

z wydanymi decyzjami wodnoprawnymi. 

Ogólna długość sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Suchedniów wynosi                     

40,1 km. Aktualnie z kanalizacji korzysta 49,7 % mieszkańców Gminy. 

 Na terenie Gminy funkcjonują dwie oczyszczalnie ścieków: w Suchedniowie, której 

przepustowość wynosi 3 020 m3 na dobę, natomiast w Sołectwie Michniów 50 m3 na dobę. 

 Łączna długość sieci wodociągowej wynosi 91,2 km.  Na dzień 31 grudnia 2021 roku 

zwodociągowanych jest 96,7% gospodarstw domowych. Wpływy z tytułu dostarczania wody 

odbiorcom, jak również, z tytułu kanalizacji są niższe od kosztów związanych z dostarczaniem 

wody i odbiorem ścieków, a zatem konieczne są dopłaty z budżetu Gminy do powyższych 

rodzajów działalności.  

 

Gminna Ewidencja Zbiorników Bezodpływowych 

 

 Gminna Ewidencja Zbiorników Bezodpływowych została przyjęta Zarządzeniem  

Nr 0050.42.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów z dnia 3 czerwca 2019 r. zgodnie                    

z którym prowadzona jest zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej. Zawiera dane                   

o adresie, numerze działki oraz o właścicielu lub posiadaczu, na której zlokalizowana                             

jest instalacja.  

 Głównym celem prowadzenia ewidencji jest kontrola częstotliwości opróżniania 

zbiorników bezodpływowych, opracowanie planu rozwoju sieci kanalizacyjnej oraz kontrola 

częstotliwości opróżniania i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych                             

z przydomowych oczyszczalni ścieków. W roku 2021 skontrolowano 82 mieszkańców z terenu 

miasta.  

 

VIII. OŚWIATA W GMINIE SUCHEDNIÓW  

 
 Gmina Suchedniów realizuje zadania oświatowe wynikające z ustawy o systemie oświaty 

i rozporządzeń wykonawczych poprzez zabezpieczenie działalności przedszkola i szkół 

podstawowych, dla których jest organem prowadzącym. 
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Publiczne placówki oświatowe na terenie Gminy Suchedniów:  

● Przedszkole Samorządowe im. Jana Pawła II w Suchedniowie 

● Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 1  im. Emilii Peck w Suchedniowie  

● Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 3  im. Stefana Żeromskiego w Suchedniowie  

● Samorządowa Szkoła Podstawowa  im. Wandy Łyczkowskiej w Ostojowie 

oraz niepubliczna placówka: 

● Dwujęzyczne Niepubliczne Przedszkole „PLANETA DZIECKA” w Suchedniowie 

 

Wydatki na oświatę w 2021 roku 

Zadania oświatowe realizowane są przy pomocy środków otrzymywanych z budżetu państwa – 

subwencji oświatowej, dotacji oraz z budżetu gminy: 

1. Subwencja oświatowa otrzymana z budżetu państwa z Ministerstwa Edukacji Narodowej:  

6.448.090,00 zł.  

2. Środki własne gminy na edukację:  7.835.094,00 zł. 

3. Dotacja z budżetu państwa dla przedszkoli: 251.541,00 zł. 

4. Dotacja z budżetu państwa na oddziały przedszkolne w szkołach:  20.594,00 zł. 

5. Dotacje z budżetu państwa  na dofinansowanie programów edukacyjnych: 

- Program pn. „Wyposażenie szkół  w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały 

ćwiczeniowe”: 68.634,23 zł. 

     6.  Wsparcie z Ministerstwa Cyfryzacji na zadanie pn. „Laboratoria przyszłości”-   

           wyposażenie pracowni naukowych w szkołach podstawowych: 206.200,00 zł. 

 Ze środków własnych: 

1. Zapewniono bezpłatny transport i opiekę uczniom w czasie przewozu do szkół 

podstawowych (liczba dowożonych: 199 uczniów): 212.000,00 zł.  

2. Pokryto wydatki na dowóz uczniów niepełnosprawnych uczęszczających                        

do szkół poza terenem gminy: 70.203,34 zł. 

3. Przekazano dotację na dzieci uczęszczające do Dwujęzycznego Niepublicznego 

Przedszkola „PLANETA DZIECKA” w Suchedniowie: 278.978,54 zł + 132.072,88 zł      

z subwencji oświatowej na dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności z subwencji 

oświatowej. 
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Liczba dzieci/uczniów w placówkach oświatowych 

W roku szkolnym 2021/2022 do Przedszkola Samorządowego im. Jana Pawła II                          

w Suchedniowie uczęszcza 163 dzieci w 7 oddziałach, natomiast w szkołach podstawowych 

uczy się 691 uczniów w 41 oddziałach. Do Dwujęzycznego Niepublicznego Przedszkola 

„PLANETA DZIECKA” w Suchedniowie w 2021 roku uczęszczało średnio miesięcznie 30 

dzieci. 

Zatrudnienie nauczycieli i pracowników obsługi w placówkach oświatowych 

W roku szkolnym 2021/2022 zatrudnionych jest 114 nauczycieli na 103,21 etatach. Największą 

grupę zawodową stanowili nauczyciele o stopniu zawodowym najwyższym - dyplomowanym. 

Pracowników obsługi  zatrudnionych jest 47 osób na 44,5 etatach.  

Poziom nauczania 

Osiągnięcia uczniów są wynikiem nauczania i uczenia się. W znacznym stopniu zależą od 

zdolności i aspiracji ale także od środowiska rodzinnego. Najczęściej odzwierciedleniem tego są 

egzaminy. Najlepsze wyniki uzyskali uczniowie SSP Nr 1 w Suchedniowie. 

 

Wyniki egzaminu ósmoklasistów w SSP1 w ujęciu procentowym. 

przedmiot wynik szkoły średni wynik                       

w powiecie 
średni wynik                   

w województwie 

 język polski 70 58 59 

 matematyka 48 42 47 

 język angielski 79 69 65 

 

Wyniki egzaminu ósmoklasistów w SSP3 w ujęciu procentowym. 

przedmiot wynik szkoły średni wynik                       

w powiecie 
średni wynik                   

w województwie 

 język polski 58 58 59 

 matematyka 42 42 47 

 język angielski 78 69 65 
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Wyniki egzaminu ósmoklasistów w SSP Ostojów w ujęciu procentowym. 

przedmiot wynik szkoły średni wynik                       

w powiecie 
średni wynik                   

w województwie 

 język polski 56 58 59 

 matematyka 42 42 47 

 język angielski 67 69 65 

 

Gmina Suchedniów zajęła V miejsce w kategorii „małe miasta” w rankingu Pisma 

Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” oraz Fundacji Naukowej Evidence Institute pn. 

„Miejsca edukacyjnych szans 2020-2021”. W tej kategorii ocenianych było 611 miast.           

W rankingu  uwzględniano trzy kryteria:  dostępność edukacji przedszkolnej dla dzieci w wieku 

od trzech do pięciu lat, zróżnicowanie wyników uczniów na egzaminie ósmoklasisty oraz wyniki 

najsłabszych uczniów na wspomnianym egzaminie. Autorzy zestawienia korzystają z publicznie 

dostępnych danych z Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz Głównego Urzędu 

Statystycznego. Uwzględniają też zamożność samorządów, ich wielkość oraz wskaźnik 

bezrobocia. 

Celem rankingu jest wskazanie samorządów, gdzie edukacja jest na najwyższym poziomie 

i gdzie samorząd lokalny dokłada wszelkich starań, żeby uczniowie od najmłodszych lat mogli 

korzystać z najwyższej jakości kształcenia. 

 

IX.  KULTURA, SPORT, TURYSTYKA I REKREACJA 

 

1. Suchedniowski Ośrodek Kultury „KUŹNICA” 

 

Zasady działania instytucji kultury określają przepisy ustawy z dnia 25 października 1991 

roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Suchedniowski Ośrodek Kultury 

„Kuźnica” w Suchedniowie posiada osobowość prawną i jest samorządową instytucją kultury. 

Jego zadaniem jest prowadzenie działalności kulturalnej na podstawie aktu założycielskiego oraz 

statutu instytucji kultury. Suchedniowski Ośrodek Kultury „Kuźnica” samodzielnie gospodaruje 

przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę finansową  

w ramach posiadanych środków finansowych. Podstawą gospodarki finansowej jest plan 

działalności instytucji kultury zatwierdzony przez dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji 
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organizatora. W skład Suchedniowskiego Ośrodka Kultury „Kuźnica” wchodzą Wiejski Dom 

Kultury w Mostkach oraz Centrum Kształceniowo-Integracyjne w Michniowie. 

  Suchedniowski Ośrodek Kultury „Kuźnica” jest ważnym elementem infrastruktury 

kulturowej, edukacyjnej i społecznej. Działają tutaj: zespoły taneczne, muzyczne, wokalne, 

śpiewacze, teatralne, plastyczne i inne. Swoje zainteresowania rozwijają różne kluby takie jak: 

dyskusyjny klub filmowy, klub „Gibkich Ciał” czy klub seniora „Kreatywni”. Rozwijana jest 

szeroko rozumiana edukacja kulturalna i społeczna poprzez organizację licznych zajęć                  

i warsztatów w nowych atrakcyjnych formach, takich jak : warsztaty tkackie, teatralne, wokalno-

muzyczne, w technice : decoupage, Iris Folding, Quilling i inne. Stworzono warunki do 

integracji międzypokoleniowej i międzysektorowej, poprzez realizację projektów skierowanych 

do różnych grup wiekowych i społecznych, skupionych wokół tematyki sztuki. Oferowano 

szeroki                  i nierzadko bezpłatny dostęp do dóbr kultury za pośrednictwem przedstawień, 

wystaw, wydawnictw, filmów czy kulinariów. Podejmowano działania wzmacniające 

dziedzictwo, dotyczące naszego miasta, poprzez współorganizację Europejskich Dni 

Dziedzictwa, przeglądów etnograficznych, warsztatów tradycyjnych rzemiosł : zabawkarstwo, 

garncarstwo oraz  organizację cyklu wystawienniczego Suchedniowskie Rody w oparciu             

o kwerendę archiwalną, biblioteczną, zdjęcia i opowieści rodzinne. Sama działalność Izby 

Tradycji to również element edukacji historycznej i tożsamości kulturowej Suchedniowa. 

 W ramach organizacyjnych  SOK-u działa  kino wyposażone w nowoczesny sprzęt. Prócz 

wyświetlania filmów z repertuaru światowego i polskiego kina, w „Kuźnicy” rozpoczął 

działalność klub filmowy, który jest inicjatywą oddolną pasjonatów kina. Dużym powodzeniem 

cieszyło się letnie  kino plenerowe.  

 W roku 2021 zapoczątkowane zostały działania „Kuźnicy” służące wzmożeniu 

aktywności placówki w życie społeczności lokalnej, poprzez zainicjowanie nowych praktyk        

w zarządzaniu instytucją, zwrócenie uwagi na  inicjatywy oddolne mieszkańców miasta i gminy. 

Planuje się wprowadzać nowatorskie działania animacyjne, w oparciu o przeprowadzoną 

wcześniej diagnozę i poddanie ewaluacji. Podjęte działania będą realizowane w bliskiej 

współpracy z przedstawicielami społeczności lokalnej. Celem tych działań jest odkrycie 

potencjału wśród mieszkańców Suchedniowa, który do tej pory był mało widoczny, odszukanie 

ludzi o  nowych pomysłach i energii. Ważne jest też zachęcać osoby niepełnosprawne do 

większej aktywności kulturalnej. Właśnie budowanie społecznej aktywności jest jednym             

z ważniejszych zadań ośrodka kultury i jego filii, co pomoże wypracować strategię rozwoju, by 

ośrodek był nowoczesny, innowacyjny i kreatywny. Pomysły i rekomendacje pomogą                

w przyszłości stworzyć nową ofertę dostosowaną do aktualnych potrzeb społecznych. Plan 
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rozwoju na najbliższe lata ma na celu wzmocnienie roli suchedniowskiej kuźnicy, jako centrum 

lokalnego życia kulturalnego i społecznego.  

 Rok 2021 to kolejny trudny czas dla działalności instytucji kultury. Czas w którym 

pandemia wyznaczała realizację zajęć czy imprez artystycznych. W okresie kiedy odwieszona 

była działalność, organizowane były zajęcia jak i zaplanowane imprezy oraz finalizowane 

projekty. Zrealizowano następujące imprezy : Ferie z Kuźnicą,  Premiera bajki „Mały Książę”    

w wykonaniu teatrzyku „Kowadełko”, Festyn rodzinny Powitanie lata w Suchedniowie, 

realizacja w okresie wakacyjnym projektu "Powiat Skarżyski - jeden dzień to za mało"                

i "Energetyczne wakacje bez używek" , Koncert kameralny „Flet w pięciu odsłonach”, 

„Suchedniowskie Święto Kaszy”, Pociąg do literatury -”I Herling -Grudziński Festiwal”, Dzień 

Seniora, XVII Ogólnopolski Konkurs Recytatorski polskiej literatury emigracyjnej imienia 

Gustawa Herlinga Grudzińskiego, Koncert „Kuźnica” - miastu z okazji Narodowego Święta 

Niepodległości, Koncert  Mikołajkowy z okazji zakończenia projektu „Siła muzyki # 

uzależnienia”, Koncert muzyczny z okazji 40 -lecia wprowadzenia stanu wojennego. Odbyły się 

wernisaże  kilka wystaw, seanse kina letniego i inne. W ramach projektów odbyły się także 

wyjazdy do filharmonii świętokrzyskiej.  

 Rok 2021 dla suchedniowskiej kuźnicy kultury był dobry, w odniesieniu do  

pozyskiwania środków pozabudżetowych  przyniósł wiele nowych inicjatyw oraz działań, które 

zyskały poparcie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zrealizowano projekt: „ Urok 

pasiaka. Tradycyjna tkanina świętokrzyska” z programu „Kultura ludowa i tradycyjna” . 

Pozyskana kwota -20 000,00 zł 

 

Z zadań inwestycyjnych pozyskano środki finansowe na zadanie pn. „Wiejski Dom Kultury -

Centrum Tradycji i Aktywności Lokalnej”  w wysokości 122 636,00 zł  z realizacją w roku 

2022. 

Stowarzyszenie „Kuźniczy Krąg” wspierające działalność suchedniowskiej Kuźnicy pozyskało 

również środki finansowe z następujących projektów : 

 „Kino na leżakach”  - kwota dotacji 2 315,00 zł 

 „Powiat skarżyski -jeden dzień to za mało” - 3000,00 zł 

 Apetyt na wiedzę. Cykl wystawienniczy. Suchedniowskie Rody -Piastowie.- 2000,00 zł, 

 "Energetyczne wakacje bez używek" – 10 000,00 zł 

 "Gędzi Chór w hołdzie poecie - koncert w 130 rocznicę urodzin oraz 80 rocznicę śmierci 

Jana Gajzlera" – 2500,00 zł, 
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 "Siła muzyki #uzależnienia" – 15 000,00 zł 

 

Współpraca ze stowarzyszeniem przynosi duże korzyści. Stowarzyszenie pozyskało łącznie 

środki finansowe w wysokości 34 815,00 zł m.in. na organizację różnych przedsięwzięć, przez 

co wspiera w sposób znaczący działalność SOK-u oraz zespołów artystycznych. 

Mimo licznych problemów, placówka starała się wykorzystać własny potencjał ludzki 

oraz zasoby lokalnych artystów, regionalistów, kolekcjonerów, KGW, a także inicjatywy 

społeczne,  organizowane były imprezy o zasięgu lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim, takie 

jak: festyny, konkursy, koncerty, festiwale, spektakle teatralne, spotkania tematyczne,  

kiermasze, warsztaty, wystawy czasowe, plenery malarskie itp.  

 Również filie w Michniowie i Mostkach realizowały w miarę możliwości  ciekawe 

przedsięwzięcia, jak również imprezy artystyczne i sportowe. Do takich można zaliczyć, m.in.  

w WDK w Mostkach:  współorganizacja Pucharu Powstańców Styczniowych, współorganizacja 

Powiatowego Marszobiegu Wiosennego, warsztaty wokalno-instrumentalne „Muzyczne 

Mostki”, festyn „Ziołowo i ludowo”, Koncert kameralny „Flet w pięciu odsłonach”, warsztaty 

bębniarskie, wystawa prac Lucyny Kozłowskiej, koncert akordeonowy, i inne. Ponadto  Zespół 

Pieśni i Tańca „Skokotliwi” brał udział w Święcie Chleba w parku Etnograficznym w Tokarni,  

w Marcinkowskich Spotkania z Folklorem, w pikniku „Co jedli nasi przodkowie 22 lat temu”    

w Muzeum Orła Białego w Skarżysku-Kamiennej czy w benefisie Bogusława Sitka. 

Udostępniano Gościniec Mostki dla grup turystycznych i osób indywidualnych 

 W CKI w Michniowie:  Festyn „Powitanie wakacji”, „Andrzejki” , Mikołajki”, Festyn 

„Zakończenie Lata”, „Wigilia w Klubie Seniora”, ponadto warsztaty plastyczne dla dzieci           

i młodzieży i inne. Współpraca z Mauzoleum przy otwarciu obiektu. Wykonano wiele prac 

projektowych, naprawczych. 

Suchedniowski Ośrodek Kultury był ważnym miejscem rozwoju amatorskiego ruchu 

artystycznego. Działalność SOK-u dawała mieszkańcom możliwości rozwoju, realizacji, 

kształcenia, kontaktów i innych działań łączących i promujących aktywność społeczności 

lokalnej. Placówka współpracowała z lokalnymi stowarzyszeniami głównie z tymi, które mają   

siedzibę w SOK, czyli „Kuźniczy Krąg” oraz grupa inicjatywna „Pod Prąd”.  Utrzymywano 

relacje i współdziałanie również z innymi  stowarzyszeniami takimi jak:  KreArte, 

Świętokrzyskie Tkaczki, Sztuka w Piwnicy i inne. Efektem tych wspólnych działań były kolejne 

imprezy, wykłady, warsztaty, wyjazdy edukacyjno-krajoznawcze  i inne przedsięwzięcia 

kulturalne.  
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Kolejny pandemiczny rok okazał się trudnym pod względem realizacji przychodów, gdzie 

ważnym zadaniem było pilnowanie płynności finansowej. Przychody własne wykonano w 80% 

w stosunku do planu finansowego, na co złożyły się przychody z działalności kinowej, zajęć 

kulturalnych, zwrot VAT, projektów czy wynajmu sali.  SOK prowadził obsługę finansową 

Gazety Suchedniowskiej. 

W okresie sprawozdawczym wykonano szereg drobnych napraw i remontów w SOK jak  

i w filiach. Zakupiono dwie kosiarki, piłę spalinową i serwis obiadowy na 60 osób.  

Pracownicy brali udział w szkoleniach, webinariach, konferencjach, szkoleniach online. 

W roku 2021 w CKI w Michniowie nastąpiła zmiana kierownika. 

Informacje, fotografie i inne istotne wiadomości z działalności Suchedniowskiego 

Ośrodka Kultury „Kuźnica” znajdują się na stronach : www.kuznica-suchedniow.com  oraz  

www. facebook.com /SOK.KUZNICA.SUCHEDNIOW/ 

 
Działalność merytoryczna 
 

W SOK-u odbywały się następujące zajęcia stałe: 

 teatralne, 

 recytatorskie, 

 muzyczne, 

 śpiewacze, 

 wokalne, 

 taneczne, 

 plastyczne, 

 nauki gry na pianinie, 

 kształcenie słuchu, zasady muzyki, podstawy harmonii, 

 nauki gry na instrumentach dętych drewnianych i blaszanych, 

 akrobatyczne,  

 Szkoła jęz. angielskiego, 

 sportowo – rekreacyjne, 

 

W  Kuźnicy działały następujące  sekcje zainteresowań: 

 Chór mieszany  „SENIOR”- dyrygent Natalia Nastiuk, 

 Orkiestra dęta- kapelmistrz Wojciech Materek, 

 Młodzieżowa orkiestra Kuźnica Junior Band- Katarzyna Korus i Adrian Makuch, 

http://www.kuznica-suchedniow.com/
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 Studio wokalne „Kuźnica” – Katarzyna Klusek , Malwina Ozimska 

 Formacja  taneczna „AXIS” – Tomasz Słomka i Mateusz Wróblewski 

 Zespół wokalno-muzyczny NIEPOKONANI 

 Zespół Pieśni i Tańca „SKOKOTLIWI” -Małgorzata Wyderska 

 Zespół teatralno –recytatorski – Stanisława Juchniewicz, 

 szkółka młodych pianistów –Natalia Nastiuk, 

 sekcja plastyczna- Łukasz Kutwin, 

 sekcja sportowo - turystyczno-rekreacyjna -Renata Kuszewska,, 

 Klub Seniora „Kreatywni” –Danuta Rokita, 

 Stowarzyszenie „Kuźniczy Krąg”- Paweł Zubiński, 

 Stowarzyszenie „Pod Prąd” Agnieszka Włodarczyk -Mazurek, 

 Dyskusyjny Klub Filmowy- Paweł Zubiński, 

 
Członkowie sekcji zainteresowań, zespołów artystycznych reprezentowali placówkę i miasto 

w licznych konkursach, turniejach, festiwalach, przeglądach na terenie całego kraju uzyskując 

czołowe lokaty. 

 
I MIEJSCE –   dla Leny Wąsowskiej w XIII Ogólnopolskim Turnieju Recytatorskim 

Świętokrzyskiej Literatury Ludowej w Domu Spokojnej Książki                  
w Rzuchowie, 

 
II MIEJSCE-   dla Jowity Mazurek w XIII Ogólnopolskim Turnieju Recytatorskim 

Świętokrzyskiej Literatury Ludowej w Domu Spokojnej Książki                  
w Rzuchowie,  

 
III MIEJSCE-  Wiktoria Wiaderny, Gabriela Margas, Wiktoria Piwowarczyk w XIII 

Ogólnopolskim Turnieju Recytatorskim Świętokrzyskiej Literatury 

Ludowej w Domu Spokojnej Książki w Rzuchowie, 
 

Ważniejsze imprezy, eventy, przedsięwzięcia artystyczne organizowane lub 

współorganizowane przez SOK  w roku 2021: 
 

 31.01.2021r - XXVIII  Finał WOŚP,  

 maj 2021r- Warsztaty tkackie, 

 11.06.2021r- Seans kina letniego, 

 14.06.2021r- Wspólne kibicowanie-mecz piłkarski ME Polska -Słowacja, 

 16.06.2021r- Podsumowaniu Roku Artystycznego w „Kuźnicy”. 

 19.06.2021r- Udział formacji tanecznej „AXIS” w Turnieju Tańca w Skarżysku-

Kamiennej, 
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 19.06.2021r-Wspólne kibicowanie-mecz piłkarski ME Polska -Hiszpania, 

 20.06.2021r- Premiera bajki „Mały Książę” w wykonaniu teatrzyku „Kowadełko”, 

 21.06.2021r- Spektakl „Mały Książę” w wykonaniu teatrzyku „Kowadełko”- występ dla 

szkół podstawowych, 

 22.06.2021r-Spektakl „Mały Książę” w wykonaniu teatrzyku „Kowadełko”- występ dla 

szkół podstawowych, 

 23.06.2021r- Spektakl „Mały Książę” w wykonaniu teatrzyku „Kowadełko”- występ dla 

szkół podstawowych, 

 23.06.2021r- Wspólne kibicowanie-mecz piłkarski ME Polska -Szwecja, 

 23.06.2021r- Pokaz taneczny w wykonaniu formacji tanecznej „AXIS”, 

 25.06.2021r- Seans kina letniego. Wizyta TVP Kielce, 

 26.06.2021r- Powitanie lata -Festyn kulturalny w SOK „Kuźnica”, 

 27.06.2021r-Powitanie lata -Festyn kulturalny w  CKI w Michniowie, 

 19-26.07.2021r- Realizacja projektów "Powiat Skarżyski - jeden dzień to za mało"           

i "Energetyczne wakacje bez używek"  przez SOK "Kuźnica" w Suchedniowie                 

i działające przy nim Stowarzyszenie "Kuźniczy Krąg", 

 09.07.2021r- Wystawa plakatów p.n. „ 5 lat kina cyfrowego w Suchedniowie”, 

 19.07.2021r- Wakacje z kuźnicą – Zwiedzanie Szydłowa i Zamku Krzyżtopór                  

w Ujeździe, 

 20.07.2021- Wakacje z kuźnicą – Rajd pieszy, 

 21.07.2021r- Wakacje z kuźnicą -Wyjazd na Baseny Tropikalne w Kielcach, 

 22.07.2021- Wakacje z kuźnicą – Rajd pieszy, 

 23.07.2021r- Wakacje z kuźnicą – Wycieczka do Kurozwęk i Rytwian, 

 26.07.2021- Wakacje z kuźnicą – Wycieczka do Muzeum Porcelany w Ćmielowie, 

 27.07.2021- Wakacje z kuźnicą – Rajd pieszy, 

 28.07.2021- Wakacje z kuźnicą – Wycieczka do Mszczonowa na Termy, zwiedzanie 

Pałacu w Radziejowicach, 

 29.07.2021- Wakacje z kuźnicą – Rajd pieszy, 

 29.07.2021r- Koncert kameralny „Flet w pięciu odsłonach”, 

 30.07.2021- Wakacje z kuźnicą – Wycieczka do Muzeum Wsi Kieleckiej, 

 30.07.2021r- Koncert na zakończenie warsztatów muzycznych „Muzyczne Mostki”, 

 13.08.2021r- Seans kina letniego, 

 15.08.2021r- Festyn kulturalny-”Ziołowo i na ludowo”, 
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 21.08.2021r- „Suchedniowskie Święto Kaszy”, 

 03.09.2021r-  Pomoc w organizacji „Leśnej Drogi Krzyżowej” organizowanej przez 

Nadleśnictwo Suchedniów, 

 04.09.2021r- Współorganizacja imprezy -Pociąg do literatury -”I Herling -Grudziński 

Festiwal, 

 18.09.2021r-Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa z okazji 

Europejskich Dni Dziedzictwa , 

 18.09.2021r- Wernisaż wystawy, 

 18.09.2021r- Koncert zespołu „Gędzi chór”, 

 21.09.2021r- Tańce w kręgu-warsztaty, 

 25.09.2021r- Akademia Sportu -spotkanie, 

 20.10.2021r- Dzień Seniora, 

 20.10.2021r- Koncert zespołu Artes Ensemble, 

 23-24.10.2021r- XVII Ogólnopolski Konkurs Recytatorski polskiej literatury 

emigracyjnej imienia Gustawa Herlinga Grudzińskiego, 

 05.11.2021r-  Wyjazd do Filharmonii Świętokrzyskiej 

 11.11.2021r- Koncert „Kuźnica” - miastu z okazji Narodowego Święta Niepodległości, 

 11.11.2021r- Wernisaż wystawy- Apetyt na wiedzę. Suchedniowskie Rody-Piastowie, 

 14.11.2021r- Wyjazd do Filharmonii Świętokrzyskiej, 

 17.11.2021r- Akcja plastyczna „Adoptuj mnie”, 

 19.11.2021r- Warsztaty wokalno-muzyczne, 

 20.11.2021r- Warsztaty wokalno-muzyczne, 

 21.11.2021r- Koncert podsumowujący warsztaty wokalno-muzyczne, 

 21.11.2021r-Podsumowanie projektu „Urok pasiaka”. Tradycyjna tkanina świętokrzyska, 

 21.11.2021r- Wernisaż wystawy- „Urok pasiaka”, 

 10.12.2021r- Wyjazd do Filharmonii Świętokrzyskiej 

 11.12.2021r- Koncert  Mikołajkowy z okazji zakończenia projektu „Siła muzyki # 

uzależnienia”, 

 13.12.2021r- Koncert muzyczny z okazji 40 -lecia wprowadzenia stanu wojennego, 

 17.12.2021r- Spektakl Amatorskiej grupy Teatralnej „Człowiek ja, człowiek nikt”,  
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Działalność kinowa 

W roku 2021 działalność kinowa przez  część roku była zawieszona. Duży wpływ na  

frekwencję w kinie miała sytuacja pandemiczna,  widać jednak  wyraźny trend powrotu do kina. 

Wyświetlano  319 seansów filmowych, które obejrzało  3047 kinomanów.   

 

Zatrudnienie 

 Zatrudnienie na dzień  31.12.2021 r  wynosiło  łącznie z filiami 8 osób na pełnych etatach, 2 

osoby na ½ etatu, 2 osoby na ¾  etatu.  7 osób zatrudnionych  na umowy zlecenia. Umowy         

o dzieło w zależności od potrzeb. 

 
Rozliczenie otrzymanej dotacji podmiotowej za rok 2021 

Stan środków pieniężnych na dzień 01 stycznia 2021 roku: 732,98 zł 

 

I . Przychody własne 

Lp Wyszczególnienie  
1 Wynajem sal, noclegi, zajęcia 67 384,67 
2 Sprzedaż biletów 49 901,50 
3 Inne przychody (sponsorzy, odsetki itp.) 2 161,00 
4 Zwrot VAT, składek ZUS 10 000,00 
5 Inne projekty 30 500,00 
 Razem : 159 947,17 

 

II. Wysokość dotacji Organizatora 

Okres Plan w zł Środki otrzymane w zł 
2021 900 000,00 900 000,00 

 Razem : 900 000,00 
 

III. Wydatki poniesione 

Lp Wyszczególnienie Środki sfinansowane 

dotacją 
Wydatki  

sfinansowane 
przychodami 

własnymi 

Wydatki 
Łącznie( 

kok. 5=3+4 

1. 2. 3. 4. 5. 
1 Zużycie materiałów i 

energii 
66 050,15 27 284,82 93 334,97 

2 Us ługi obce 110 223,72 46 408,94 156 632,66 
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3 Podatki i opłaty 20 304,00 5 802,00 26 106,00 
4 Wynagrodzenie osobowe i 

bezosobowe 
583 365,30 29 742,88 613 108,18 

5 Ubezpieczenia społeczne i 

inne świadczenia 
120 056,83 14 567,96 134 624,79 

6 Pozostałe wydatki  2 137,31 2 137,31 
7 Rozliczenie  projektów  28 854,32 28 854,32 
 Razem : 900 000,00 154 798,23 1 054 798,23 

 

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2021 roku : 5 881,92 zł 

 

 

2. Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna 

 

    Na terenie gminy Suchedniów funkcjonuje jedna Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. 

Jana Pawła II w Suchedniowie, która częściowo spełnia warunki przystosowania dla osób 

niepełnosprawnych. 

 

Rok 2020 2021 Różnica 

OGÓŁEM 

zbiory biblioteczne 
46187 46506 +319 

 

Książki drukowane 
45781 46100 +319 

Audiobooki 

 
406 406 0 

Przybyło: 
   

 

Zakup książek własny 
506 557 +51 

 

Dary książkowe 
360 261 -99 

 

Zakup książek z MKSiDz.N. 
269 308 +39 

 

Zakup audiobooków własny 
144 0 -144 
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Ogółem w roku 2021  zainwentaryzowano 1 128 książek drukowanych. 

  

Wartość zainwentaryzowanych zbiorów  w 2021 wyniosła: 25040,98 zł 

  w tym: 

 - zakup książek ze środków j.s.t.– 14 000 zł 

-  dary -  3 473,00  zł. 

-  zakup z MKS i DzN  - 7 538,00 zł. 

Odwiedziny 

W roku 2021 zarejestrowano 7 193 tys. odwiedzin, natomiast  w  roku poprzednim 

zarejestrowano 10 091. Liczba odwiedzin w  porównaniu do 2020 r. spadła o 2 898 , które były 

spowodowane przede wszystkim panującą  pandemią. 

Czytelnictwo 

W 2021 r. zarejestrowano 1 120 czytelników, spadek o 17 osób  w porównaniu do roku 

ubiegłego. Liczba czytelników na 100 mieszkańców wyniosła 11,24  

Wypożyczenia 

W 2021 r. wypożyczono ogółem 19 111  książek. W roku 2020 liczba ta wynosiła 20 439.  

Biblioteka dysponuje 4 stanowiskami komputerowymi dla czytelników z darmowym dostępem 

do Internetu. 

 W roku 2021 zorganizowano wystawy i zajęcia popularyzujące czytelnictwo i działalność 

kulturalną. Między innymi: 

- 100 rocznica urodzin K. K. Baczyńskiego 

- 140 rocznica śmierci F. Dostojewskiego 

- 22 rocznica śmierci J. I. Kraszewskiego 

- 150 rocznica urodzin H. Sienkiewicza 

- 180 rocznica urodzin E. Orzeszkowej i inne 

Wystawa fotograficzna Krzysztofa Szczygła. 

Konkurs – „Najlepszy Czytelnik Roku” – Odział dla Dzieci. 

. 

 
3. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suchedniowie 

 

W skład Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suchedniowie wchodzi: 

 kemping 140 przy ul. Ogrodowej 11 w Suchedniowie o łącznej powierzchni 2,1182ha, 

 Hala Sportowo- Rehabilitacyjna przy ul. Sportowej 5 o łącznej powierzchni  2652,30 ha, 

 Stadion Miejski przy ul. Sportowej 5, 
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 Zbiornik wodny na rzece Kamionce o powierzchni 21,4 ha, nad którym prowadzi nadzór, 

 Nieruchomość w Mostkach o łącznej powierzchni 5,8823 ha ze Zbiornikiem wodnym                

na rzece Żarnówce o powierzchni 21,0 ha, nad którym prowadzi nadzór. 
 

 Przedmiotem działania Ośrodka jest prowadzenie działalności o charakterze użyteczności 

publicznej z zakresu kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji. W 2021 r. Kemping 140 już 

po raz kolejny został laureatem konkursu Mister Camping organizowanego przez Polską 

Federację Campingu i Caravaningu oraz uznany za Bezpieczny Kemping. Ośrodek Sportu                      

i Rekreacji stara się o utrzymanie pozycji lidera w tej dziedzinie poprzez stałe podnoszenie 

standardów kempingu oraz pozyskiwanie nowych turystów. Poprzez reklamę zarówno               

w portalach społecznościowych oraz na stronach reklamujących obiekty noclegowe i kempingi 

OSiR stara się dotrzeć  do jak najszerszej grupy potencjalnych gości ośrodka. Stale uaktualniana 

jest także strona internetowa. Dzięki rekomendacjom europejskich organizacji  tj. ACSI,  PFCC                    

i MPR  każdego roku odwiedza Suchedniów duża liczba turystów nie tylko z Polski, a także       

z całej Europy.  

 W 2021 r., w związku z trwającą nadal epidemią wirusa SARS-CoV-2,  ośrodek 

wypoczynkowy oraz kemping nie mógł świadczyć usług noclegowych, aż do zakończenia 

weekendu majowego. Działalność hali sportowo-rehabilitacyjnej również prowadzona była                      

z pewnymi ograniczeniami wprowadzonymi przez przepisy prawa. 

 Na terenie OSiR działa kawiarnia, która również jest miejscem organizacji imprez   

kulturalno-rozrywkowych  dla dzieci i dorosłych. W sezonie letnim prowadzone było kąpielisko, 

wypożyczalnia sprzętu pływającego oraz wynajmowane były korty tenisowe. Ośrodek dysponuje 

czterema domkami kempingowymi oraz pokojami w budynku noclegowym mogącymi 

pomieścić w sumie ponad 80 osób. Głównym źródłem dochodów Ośrodka Sportu i Rekreacji są 

noclegi oraz pobyt na polu kempingowym. 

 Stale podnoszony jest także standard obiektów. W sezonie zimowym przeprowadzono 

całkowity remont kuchni oraz łazienki dla niepełnosprawnych w budynku sanitarnym. 

Dodatkowo pomalowane zostały pokoje gościnne na parterze wspomnianego budynku,                             

a w korytarzu położone zostały płytki podłogowe. 

 Stadion Miejski jest głównym miejscem treningów Miejskiego Klubu Sportowego 

ORLICZ, a także wynajmowany jest  komercyjnie na mecze, treningi i rozgrywki ligowe.                 

OSiR odpowiada również za techniczne przygotowanie boiska do rozgrywek ligowych.   

Hala sportowo-rehabilitacyjna przy ul. Sportowej 5 jest miejscem organizacji imprez sportowych 

różnych dyscyplin ale także imprez kulturalno-rozrywkowych. W ciągu roku miały miejsce 
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rozgrywki ligowe siatkówki oraz wiele turniejów badmintona. Corocznie na jej terenie odbywa 

się Memoriał im. Stefana Pawlukiewicza w badmintona. Stale odbywają się rozgrywki 

koszykówki na wózkach inwalidzkich oraz rozgrywki ligowe tenisa stołowego. W ciągu roku 

szkolnego hala jest wynajmowana komercyjnie, zgodnie z podpisanymi umowami na jej 

wynajem, a w okresie letnim wynajmowana jest dla potrzeb organizacji obozów sportowych oraz 

tanecznych. 

Ośrodek Sportu i Rekreacji prowadząc działalność statutową osiągnął w 2021 roku dochody  

w wysokości 427 202,13 zł na planowane  293 800,00 zł. 

 
X. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

 

 Bezpieczeństwo przeciwpożarowe Gminy zabezpieczają dwie jednostki Ochotniczych 

Straży Pożarnych tj. jednostka w Suchedniowie oraz w Ostojowie.  

 OSP Suchedniów należy do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Do ochotniczych 

straży pożarnych na terenie Gminy należy łącznie 41 członków, w tym  z prawem do udziału      

w akcji 28 (12 - Ostojów; 16 - Suchedniów). Jednostki dysponują bazą lokalową w postaci remiz 

strażackich.  

 W roku 2021 OSP brały udział w 109 akcjach, w tym OSP Ostojów w 21 interwencjach.                  

W ramach ogólnej liczby zdarzeń, 39 dotyczyło pożarów na terenie Gminy, 69 dotyczyło 

skutków usuwania miejscowych zagrożeń, 1 zgłoszenie to fałszywy alarm.  OSP Suchedniów 

zajmuje drugie miejsce w statystyce  Powiatu Skarżyskiego dotyczącej ilości wyjazdów – jej 

mobilności. 

 OSP prowadzi również działania prewencyjne polegające na organizacji zajęć                        

dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa dla dzieci z przedszkola i szkół 

podstawowych.  
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           XI.  ZAKOŃCZENIE   

 

 Corocznie od 2018 roku składane są Raporty  o stanie Gminy, będące podsumowaniem 

dwunastomiesięcznych działań samorządu, a zarazem stanowią one narzędzie do weryfikacji 

zrealizowanych zadań. Zbiorowa odpowiedzialność samorządu, jest motorem do dalszej pracy 

nad kolejnymi przedsięwzięciami.  

 

 O działaniach samorządu informujemy na bieżąco na stronie internetowej Urzędu Miasta 

i Gminy w Suchedniowie www.suchedniow.pl oraz w najpopularniejszych mediach 

społecznościowych (www.facebook.com/gmina.suchedniow/).   

 Zachęcamy także do śledzenia strony Biuletynu Informacji Publicznej                                                        

( www.suchedniow.bip.doc.pl )  oraz lektury Gazety Suchedniowskiej. 

 

 Dostępna jest również aplikacja  e - urząd,  zawierająca karty usług opisujących dokładnie jak 

załatwić daną sprawę w urzędzie  ( https://eurzad.suchedniow.pl/ ). 

 

 Warto również oglądać transmisje online z obrad sesji Rady Miejskiej, dostępne                          

pod adresem: https://portal.posiedzenia.pl/suchedniow?  

 

 

 

      
      
   

http://www.suchedniow.pl/
http://www.suchedniow.bip.doc.pl/
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