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Wstęp
Raport o stanie gminy na koniec 2019 roku opracowano z związku z art. 28aa ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, z którego wynika obowiązek przedstawienia
przez Burmistrza do dnia 31 maja Radzie Miejskiej. Raport obejmuje podsumowanie działalności
Burmistrza w roku 2019, w szczególności realizacje polityki, programów i strategii i uchwał Rady.

1. CHARAKTERYSTYKA GMINY.
1.1. Położenie i powierzchnia gminy
Uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach, z dniem 1 stycznia 1973r.
w powiecie jędrzejowskim utworzono gminę Małogoszcz.
Z dniem 1 stycznia 1996r. na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1995r.
nadany został status miasta miejscowości Małogoszcz.
Gmina Małogoszcz położona jest w zasięgu 25-40 km od centrum Kielc
na skrzyżowaniu dróg Jędrzejów - Grójec oraz Małogoszcz – Chęciny, obsługiwana linią kolejową Kielce – Częstochowa, co zapewnia dogodne kontakty zewnętrzne z większymi ośrodkami
miejskimi. Gmina rozciąga się w południowo- zachodniej części województwa świętokrzyskiego,
w północnej części powiatu jędrzejowskiego i sąsiaduje z gminami:
− powiatu włoszczowskiego: Włoszczowa od zachodu, Krasocin od północnego zachodu,
− powiatu kieleckiego: Łopuszno od północy, Piekoszów i Chęciny od wschodu,
− powiatu jędrzejowskiego: Oksa od południowego zachodu, Jędrzejów od południa.
Funkcję ośrodka gminnego skupiającego podstawowe instytucje administracyjno-usługowe pełni
miasto Małogoszcz, położone centralnie w stosunku do obszaru gminy. W linii prostej oddalony
jest od Jędrzejowa o 18 km, od Kielc o 30 km, zaś od Chęcin o 15 km.
Gmina zajmuje powierzchnię ogólną 14 601 ha (146 km2 ) – tj. około 1,24% powierzchni województwa świętokrzyskiego z tego powierzchnie leśne zajmują 4079 ha, tj. 28% powierzchni całej
gminy, użytki rolne stanowią 9 685 ha, tj. 66% ogólnej powierzchni gminy, a pozostałe grunty
i nieużytki - 837 ha co stanowi 6% ogólnej powierzchni całej gminy.
1.2. Władze lokalne i gminne jednostki organizacyjne
Władze lokalne i gminne jednostki organizacyjne Rada Miejska Małogoszcz
liczy 15 radnych. Przy radzie działają następujące stałe komisje:
− Komisja rewizyjna – 4 osoby
− Komisja skarg, wniosków i petycji – 5 osób
− Komisja budżetu, finansów i planowania – 5 osób
− Komisja zdrowia, oświaty i kultury – 4 osoby
− Komisja rolna i ochrony środowiska – 5 osób
− Komisja bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – 4 osoby
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Gminne jednostki organizacyjne
1. Urząd Miasta i Gminy w Małogoszczu,
2. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Małogoszczu,
3. Zespół Szkół Ogólnokształcących w skład którego w 2019 r wchodziły:
− Szkoła Podstawowa w Małogoszczu,
- Publiczne Gimnazjum w Małogoszczu,
− Liceum Ogólnokształcące w Małogoszczu.
4. Zespół Placówek Oświatowych w Złotnikach w skład którego wchodzą:
1. Przedszkole Publiczne w Złotnikach,
2. Szkoła Podstawowa w Złotnikach,
3. Publiczne Gimnazjum w Złotnikach.
5. Zespół Placówek Oświatowych w Żarczycach Dużych w skład którego wchodzą:
1. Przedszkole Publiczne w Żarczycach Dużych,
2. Szkoła Podstawowa w Żarczycach Dużych.
6. Zespół Placówek Oświatowych w Kozłowie, w skład którego wchodzą:
1. Szkoła Podstawowa w Kozłowie
2. Przedszkole Publiczne w Kozłowie
7. Szkoła Podstawowa w Rembieszycach,
8. Przedszkole Publiczne w Małogoszczu,
9. Samorządowe Centrum Oświaty w Małogoszczu
Zakłady budżetowe:
1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Małogoszczu.
Gminne osoby prawne:
1. Dom Kultury w Małogoszczu,
2. Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Małogoszczu wraz z filiami w Kozłowie,
Złotnikach i Żarczycach Dużych,
3. Miejsko Gminny Zespół Ośrodków Zdrowia w Małogoszczu
1.3. Sołectwa
W skład Gminy Małogoszcz wchodzi 19 sołectw:
1. Bocheniec,
14. Wrzosówka,
2. Henryków,
15. Wygnanów,
3. Karsznice,
16. Zakrucze,
4. Kozłów,
17. Złotniki,
5. Lasochów,
18. Żarczyce Duże,
6. Leśnica,
19. Żarczyce Małe,
7. Lipnica,
oraz dwa osiedla:
8. Ludwinów,
1. Osiedle Nr 1 w Małogoszczu,
9. Mieronice,
2. Osiedle Nr 2 w Małogoszczu.
10. Mniszek,
11. Rembieszyce,
12. Wiśnicz,
5

13. Wola Tesserowa,
Powierzchnia poszczególnych sołectw kształtuje się następująco:
Sołectwo
Bocheniec
Henryków
Karsznice
Kozłów
Lasochów
Leśnica
Lipnica
Ludwinów
Mieronice
Mniszek

Powierzchnia w ha
1129
208
864
1044
583
605
449
694
675
467

Sołectwo
Rembieszyce
Wiśnicz
Wola Tesserowa
Wrzosówka
Wygnanów
Zakrucze
Złotniki
Żarczyce Duże
Żarczyce Małe

Powierzchnia w ha
524
636
532
335
455
1370
1297
1253
511

Osiedle Nr 1 Małogoszcz
} 968 ha
Osiedle Nr 2 Małogoszcz

powierzchnia sołectw w ujęciu graficznym

Małogoszcz

Bocheniec

Złotniki

Henryków
Karsznice

Żarczyce Małe
Kozłów
Żarczyce Duże

Lasochów
Leśnica

Zakrucze
Lipnica
Ludwinów

Wygnanów
Wrzosówka
Wola Tesserowa
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Mniszek
Wiśnicz

Rembieszyce

Mieronice

1.4. Ludność i dynamika zmian
Gminę Małogoszcz w 2019 roku zamieszkiwało 11 522 mieszkańców na pobyt stały
i 48 mieszkańców na pobyt czasowy ( stan na dzień 31 grudnia 2019 r.
W 2019 roku w gminie Małogoszcz urodziło się 104 dzieci, w tym 53 chłopców
i 51 dziewczynek.
W 2019 r. w gminie Małogoszcz zmarło 116 osób w tym 55 mężczyzn i 61 kobiet.
Liczba stałych mieszkańców, według stanu na dzień 31 grudnia 2019r. na podstawie prowadzonego przez gminę rejestru mieszkańców, kształtuje się następująco (dane uzyskane
z Urzędu Stanu Cywilnego w Małogoszczu).
Sołectwo
Małogoszcz
Bocheniec
Leśnica
Zakrucze
Wrzosówka
Ludwinów
Wiśnicz
Lasochów
Złotniki
Wygnanów
Lipnica
Mniszek
Rembieszyce
Wola Tesserowa
Karsznice
Mieronice
Żarczyce Duże
Żarczyce Małe
Kozłów
Henryków

Liczba mieszkańców
3658
525
584
299
258
354
242
201
856
427
294
241
323
418
479
569
524
402
817
51

1.5. Podmioty gospodarcze
Zgodnie z Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej ( CEiDG ),
według stanu na dzień 31 grudnia 2019r. ilość zarejestrowanych podmiotów gospodarczych, które
mają głownie miejsce prowadzenia działalności w gminie Małogoszcz obejmowała 992 pozycji,
z czego status ,,aktywny’’ posiadały 492 podmioty, status ,,wykreślony’’ posiadało 450 podmiotów, status ,,zawieszony’’ posiadały 82 podmioty, a liczba podmiotów do prowadzenia działalności wyłącznie w formie spółki cywilnej obejmowała 9 pozycji.
Do wiodących branż w gminie zaliczyć należy: budownictwo, handel hurtowy
i detaliczny, przetwórstwo przemysłowe (produkcja wyrobów tartacznych, produkcja konstrukcji
metalowych, produkcja mebli, naprawa i konserwacja maszyn) i transport.
Największe zakłady funkcjonujące na terenie gminy to:
1. Lafarge Holcim Cementownia Małogoszcz S.A Małogoszcz
2. Kopalnia Głuchowiec Sp. z o.o. w Małogoszczu
3. Zakład Usług Remontowych i Produkcji ,,ZURiP’’ S.A w Małogoszczu
7

4.
5.
6.
7.
8.

REMUR Małogoszcz Sp. z o.o.
MPM SYSTEM Spółka z o.o. EDAN PLUS Spółka Komandytowa
Ośrodek Wypoczynkowy ,,Wierna’’ w Bocheńcu
Ośrodek wypoczynkowy ,, Ptaszyniec’’ w Bocheńcu
Ośrodek Kozłów Park w Kozłowie

1.6. Organizacje pozarządowe działające na terenie gminy.
Na terenie gminy Małogoszcz działają następujące organizacje pozarządowe:
1. Związek Kombatantów RP i byłych Więźniów Politycznych
2. OSP Małogoszcz
3. OSP Kozłów
4. OSP Złotniki
5. OSP Rembieszyce
6. OSP Bocheniec
7. OSP Wola Tesserowa
8. OSP Lipnica
9. OSP Mieronice
10. OSP Żarczyce Duże
11. OSP Wiśnicz
12. OSP Leśnica
13. OSP Wygnanów
14. OSP Ludwinów
15. OSP Karsznice
16. Stowarzyszanie Emerytów, Rencistów, Inwalidów ,,Senior’’ w Małogoszczu,
17. Stowarzyszenie Unia dla Ziemi Małogoskiej,
18. Towarzystwo Przyjaciół Małogoszcza,
19. Stowarzyszenie Rozwoju Mieronic Idziemy w Przyszłość,
20. Stowarzyszenie św. Piotra i Pawła w Rembieszycach,
21. Stowarzyszenie im. Ks. Stanisława Hieronima Konarskiego Żarczyce Duże,
22. Polski Związek Wędkarski Koło Karaś Małogoszcz,
23. Stowarzyszenie „Działajmy RAZEM”
Ponadto na terenie gminy Małogoszcz, na rzecz jej mieszkańców, działają organizacje pozarządowe z siedzibą poza gminą Małogoszcz: Lokalna Grupą Działania „Ziemia Jędrzejowska GRYF”
i Świętokrzyska Lokalna Grupa Rybacka oraz Polski Związek Niewidomych - Koło Jędrzejów,
z siedzibami w Jędrzejowie. Status organizacji pożytku publicznego posiada Miejski Klub
Sportowy ,,Wierna’’ Małogoszcz.

2. STAN FINANSÓW GMINY NA DZIEŃ 31-12-2019 R.
2.1.Plan dochodów budżetowych
Plan dochodów budżetowych gminy po zmianach na 2019 rok zamknął się kwotą
53.690.034,80zł.
Plan dochodów został zrealizowany w wysokości 54.391.742,76zł co stanowi 101,31 % planu.
Największą pozycję w planie dochodów budżetowych gminy stanowią dochody własne między
innymi:
- Podatek od nieruchomości położonych na terenie gminy od osób prawnych :
Plan 7.229.919,00zł wykonanie 7.397.471,10zł tj. 103,00%
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udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej:
plan 1.100.000,00zł - wykonanie 1.112.471,71zł- tj.102,00%
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych:
plan 6.740.772,00zł wykonanie 6.799.942,00zł - tj.100,88%
Pozostałe dochody budżetowe własne pochodzą między innymi z niżej wymienionych źródeł:
- dotacja na zadania zlecone i powierzone gminie z zakresu administracji rządowej
plan 15.980.789,41 zł wykonanie 15.944.003,92 zł .tj. 99,77%
- dotacje na realizację własnych zadań bieżących gmin (stypendia dla uczniów, dożywianie
dzieci w szkołach, zasiłki,
plan 1.532.550,00zł wykonanie 1.512.276,30zł tj. 98,68%
- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej :
plan 5.000,00zł wykonanie 5.000,00zł .tj. 100%
- subwencja na zadania oświatowe z Ministerstwa Finansów :
plan 11.856.044,00zł wykonanie 11.856.044,00zł tj. 100,00%
- subwencja wyrównawcza z Ministerstwa Finansów :
plan 1.403.211,00zł wykonanie 1.403.211,00zł tj. 100,00%
- subwencja równoważąca z Ministerstwa Finansów :
plan 204.727,00zł wykonanie 204.727,00zł tj. 100,00%
- uzupełnienie subwencji ogólnej z Ministerstwa Finansów :
plan 56.312,00zł wykonanie 56.312,00zł tj. 100,00%
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne
plan 1.190.199,00zł wykonanie 1.170.092,36zł tj.99,00%
- dochody z tytułu podatku rolnego
plan 289.298,00zł wykonanie 285.136,25zł tj. 98,56%
Na zalegających z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wystawiono 45 tytułów wykonawczych na kwotę 36.744,90 zł, przesłano do Urzędów Skarbowych celem wyegzekwowania zaległości.
- dochody z tytułu podatku leśnego
plan 126.901,00zł wykonanie 124.745,08zł tj. 98,30%
- dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych, w tym wpływy z opłaty targowej, wpływy
z karty podatkowej i wpływy z podatku od spadków i darowizn :
plan 110.520,00zł wykonanie 61.312,14zł tj. 56,00%
- dochody z tytułu podatku od środków transportowych :
plan 828.862,00zł wykonanie 817.457,20 tj. 98,62%
- podatek od czynności cywilno-prawnych
plan 254.010,00zł wykonanie 257.032,92zł tj. 102,00%
- wpływy z opłaty skarbowej
plan 34.000,00zł wykonanie 37.232,00zł tj. 110,00%
- wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości :
plan 12.859,00zł wykonanie 9.225,09zł tj.71,74%
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
plan 10.000,00zł wykonanie 9.838,27zł j.98,38
- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności :
plan 6.694,00zł wykonanie 6.664,32zł tj.99,56%
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobycia kopalin :
plan 1.332.524,00zł wykonanie 1.331.595,60zł tj. 99,93%
- wpływy z opłaty produktowej :
plan 1.000,00zł wykonanie 523,92 zł tj. 53,00%
-
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-

-

-

-

-

-

wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw (opłata
za zajęcie pasa drogowego, opłata za zatrzymywanie się na przystankach, opłata planistyczna
za wzrost wartości nieruchomości ):
plan 40.300,00zł wykonanie 40.945,64zł tj. 101,60%
wpływy z opłat za koncesje i licencje
plan 800,00zł wykonanie 0,00zł tj. 0,00%
wpływy z lat ubiegłych
plan 360,00zł wykonanie 360,00zł tj. 100,00%
grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych :
plan 1.500,00zł wykonanie 950,00zł j. 63,33%
odsetki od nieterminowo regulowanych należności. z tytułu podatków i opłat lokalnych
plan 37.931,26zł wykonanie 27.641,82zł tj. 72,87%
pozostałe odsetki (od środków pozostających na rachunkach bankowych) :
plan 28.340,75zł wykonanie 8.830,97zł tj. 31,16%
dochody z tytułu usług opiekuńczych :
plan 38.000,00zł wykonanie 36.871,88zł tj. 97,03%
dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich :
plan 5.000,00zł wykonanie 1.926,76zł tj. 39,00%
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych tj. czynsze za wynajem lokali :
plan 188.300,00zł wykonanie 158.271,45zł tj. 84,00%
dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawania napojów alkoholowych plan 155.000,00zł wykonanie 154.203,71zł tj.99,49%
wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
plan 19.500,00zł wykonanie 14.312,00zł tj. 73,39 %
wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu
wychowania przedszkolnego
plan 210.500,00zł wykonanie 223.466,60zł tj. 107,00%
pozostałe wpływy z usług jednostek budżetowych (wyżywienie dzieci w stołówkach szkolnych )
plan 389.732,00zł wykonanie 318.947,35zł tj. 81,84%
wpływy tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska
plan 468.972,58zł wykonanie 459.866,74zł tj. 98,06%
wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami)
plan 14.660,00zł wykonanie 4.989,47zł tj. 34,03%
wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu odpłatności za wychowanków w innych
gminach) plan 39.100,00zł wykonanie 46.006,00zł tj. 117,66%
wpływy z opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi
plan 671.432,00zł wykonanie 542.567,05zł tj. 81,00%
dochody z różnych opłat (za czynności egzekucyjne)
plan 2.480,00zł wykonanie 7.176,31zł tj. 289,37%
wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej
plan 10.940,00zł wykonanie 10.940,00zł tj. 100,00%
dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
plan 28.920,00zł wykonanie 35.708,28zł tj. 123,47%
środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
(usuwanie materiałów zawierających azbest oraz opracowanie planu gospodarki
niskoemisyjnej)
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plan 23.967,58zł wykonanie 23.967,58zł tj. 100,00%
- dochody z tytułu odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej
plan 13.500,00zł wykonanie 13.246,32zł tj. 98,12%
- dochody z tytułu wpływów z dywidendy
plan 40,00zł wykonanie 31,50zł tj. 78,75%
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów
plan 23.327,13zł wykonanie 22.957,26zł tj. 98,41%
- wpływy otrzymane z państwowych funduszy celowych
plan 101.850,00zł wykonanie 101.850,00zł tj. 100,00%
- dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem
środków europejskich plan 693.692,73zł wykonanie 689.687,93zł tj.99,42%
Z dochodów budżetowych gminy na spłatę kredytów krótkoterminowych i długoterminowych
plan 1.804.000,00zł wykonanie 1.804.000,00zł.
2.2. Wykonanie budżetu gminy.
A. Realizacja dochodów
Rodzaj dochodów

Plan po zmia- Wykonanie

% wykona-

Należności

nach

nia planu

,.wymagalne

planu

1. Dochody własne z tego:

22.052.932,09 21.956.857,17

98,12

319.562,51

a. wpływy z podatków i opłat

11.621.744,26 11.705.923,85

112,72

157.446,12

b. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych
c. udział w podatku dochodo-

6.740.772,00

6.799.942,00

100,88

1.100.000,00

1.112.471,71

102,00

0,00

0,00

0,00

2.590.415,83

2.338.519,61

90,28

18.116.808,71 18.884.591,59

104,24

15.980.789,41 15.944.003,92

99,77

wym od osób prawnych
d. wpływy z majątku
e. pozostałe dochody własne
2. Dotacje celowe z tego:
-

na zadania zlecone

-

na zadania własne

-

na zadania inwestycyjne

-

1.532.550,00

1.512.276,30

98,68

598.469,30

1.423.311,37

237,83

na zadania bieżące

5.000,00

5.000,00

100,00

3. Dotacje rozwojowe

0,00

0,00

0,00

13.520.294,00 13.520.294,00

100,00

53.690.034,80 54.361.742,76

101,31

4. Subwencje
I. Ogółem
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162.116,39

Realizacja wydatków
Lp. Nazwa jednostki

Plan

Wykonanie

Zobowiązania z tytułu
kredytów i pożyczek

1.

Urząd Gminy

2.

Ośrodek Pomocy Społecz-

28.181.233,74

27.263.669,07

3.296.598,00

3.002.702,37

23.430.056,51

22.870.082,83

54.907.888,25

53.136.454.27

3.602.711,55

3.471.060,41

430.000,00

430.000,00

13.942.721,00

nej
Oświata

3.

Wydatki razem
w tym miedzy innymi wydatki:
-

majątkowe

-

dotacje przedmiotowe

-

dotacje podmiotowe

1.594.000,00

1.562.137,83

-

dotacje celowe

1.052.081,00

1.013.830,59

Deficyt/nadwyżka
Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie

A. Dochody ogółem

53.690.034,80

54.361.742,76

B. Wydatki (B1 + B2)

54.907.888,25

53.136.454,27

B1. Wydatki bieżące

51.305.176,70

49.665.393,86

B2. Wydatki majątkowe

3.602.711,55

3.471.060,41

C. Nadwyżka/deficyt (A-B)

1.217.853,45

1.225.288,49

Kwoty udzielonych dotacji innym j.s.t.
Lp.

Nazwa jednostki

Cel dotacji

1.

Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie Zarząd Dróg Powiatowych
Rejonowy Związek Spółek
Wodnych w Jędrzejowie

Przebudowa dróg i budowa
chodników

2.
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Dotacja na bieżące utrzymanie
urządzeń melioracyjnych na terenie gminy

Kwota udzielonej
dotacji
496.092,50

4.081,00

Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji
Gmina Małogoszcz w 2019 roku nie udzielała poręczeń i gwarancji.
Wykonanie wydatków majątkowych za 2019 rok
Na realizację zadań wynikających z programu gospodarczego gminy zaplanowano w 2019 roku
wydatki majątkowe w wysokości 3.602.711,55zł, natomiast wykonanie wynosi 3.471.060,41 zł
co stanowi 96,35% planu.
Wykonanie wydatków majątkowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej
przedstawia się następująco:
DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

PLAN

174.999,05zł

Wykonanie

174.401,00zł

tj. 100,00% planu
W dziale tym poniesiono wydatki na:
1. Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy
DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

174.401,00zł
PLAN 1.166.800,00zł
Wykonanie 1.098.250,00zł
tj. 94,12% planu

W dziale tym poniesiono wydatki na:
1.Drogi publiczne powiatowe
a) budowa chodnika ul. Jaszowskiego

5.000,00zł

b) budowa chodnika w m. Mieronice

5.000,00zł

c) przebudowa drogi powiatowej w m. Kozłów

293.458,21zł

d) budowa chodnika w m. Złotniki

111.484,12zł

e) budowa chodnika w m. Wygnanów

81.150,17zł

2.Drogi publiczne gminne

305.497,39zł

-budowa odcina drogi-Jarków

305.267,39zł

-tablica informacyjna –droga Rembieszyce
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496.092,50zł

230,00zł

3. Drogi publiczne wewnętrzne

293.660,11zł

a) przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Żarczyce Małe

185.687,20zł

b) przebudowa drogi wewnętrznej w m. Zakrucze

107.972,91zł

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

PLAN

162.474,00zł

Wykonanie 157.468,00zł
tj. 96,92% planu
W dziale tym poniesiono wydatki na:
w tym;
1.Doposażenie szkolnych pracowni E-pracownie

157.468,00zł

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA

PLAN

1.639.732,31zł

Wykonanie

1.639.732,31zł

tj. 100,00% planu
W dziale tym poniesiono wydatki na:
1.Dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Jędrzejowie
25.000,00zł

na zakup samochodu
2.Dotacja dla Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie na zakup
mobilnego symulatora zagrożeń pożarowych

5.000,00zł

3.Budowa budynku OSP W Małogoszczu

1.609.732,31zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

PLAN 30.000,00zł
Wykonanie 25,00zł
tj. 87,98% planu

W dziale tym poniesiono wydatki na:
25,00zł

1. Dziennik budowy
DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

PLAN

25.000,00zł

Wykonanie

23.900,00zł

tj. 96,00% planu
W dziale tym poniesiono wydatki na:
1.Zakup serwera dla Ośrodka Pomocy Społecznej

23.900,00zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA

PLAN 96.000,00zł
Wykonanie 72.659,71zł
tj. 76,00% planu

W dziale tym poniesiono wydatki na:
1.Modernizacja oświetlenia ulicznego
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72.659,71zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

PLAN

307.706,19zł

Wykonanie 307.624,39zł
tj. 99,97% planu
W dziale tym poniesiono wydatki na:
200,00zł

1. Aktualizacja kosztorysu inwestorskiego
2. Zagospodarowanie terenu rekreacji w Woli Tesserowej

121.559,69zł

3. Otwarte strefy aktywności w miejscowościach: Bocheniec, Leśnica,
Ludwinów, Wygnanów, Zakrucze

185.864,70zł

Poziom zadłużenia gminy na koniec 2019 r.
Lp Nazwa banku

1

Bank Ochrony Śro- 19-07-2013
dowiska

2

Bank PKO SA

3

Bank Spółdzielczy 04-11-2016
w Kielcach O/Małogoszcz

4

Bank Spółdzielczy 08-11-2018
w Stopnicy

5

Bank Spółdzielczy 23-12-2019
w Kielcach O/Małogoszcz

Razem
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Kwota
Termin spłaty
zadłużenia
kredytu
na dzień
31-12-2019
Obrotowy nieod- Spłata wcze- 1 000 000,00 31-12-2020
nawialny
śniej zaciągniętych kredytów
Konsolidacyjny
5 607 748,00 31-12-2025
długoterminowy Spłata wcześniej zaciągniętych kredytów

Data zawar- Rodzaj kredytu
cia umowy

14-04-2014

Cel kredytu

Długoterminowy Pokrycie deficytu w 2016
roku, spłata
zaciągniętych
kredytów`
Długoterminowy Pokrycie deficytu w 2018
roku, spłata
zaciągniętych
kredytów`
Długoterminowy Pokrycie deficytu w 2019
roku, spłata
zaciągniętych
kredytów`

2 405 000,00 31-12-2025

2 537 000,00 31-12-2026

2 392 973,00 31-12-2027

13 942 721,00

2.3. Sytuacja finansowa gminy
Wysokość budżetu
Wykonanie dochodów
i wydatków
Wykonanie planu dochodów wg. stanu na dzień
31.XII
Wykonanie planu wydatków wg. stanu na dzień
31.XII
Nadwyżka/deficyt

2015 rok

2016 rok

2017 rok

2018 rok

2019 rok

37.842.311,66

46.480.373,07

48.436.806,03

49.853.965,38

54.361.742,76

37.932.482,00

46.781.725,47

46.626.419,66

50.645.537,37

53.136.454,27

90.170,34

301.352,40

1.810.386,37

791.571,99

1.225.288,49

Poziom zadłużenia
Poziom zadłu2015 rok
żenia
wg.
stanu na dzień
31.XII
13.599.421,30

2016 rok

15.116.748,00

2017 rok

14.416.748,00

2018 rok

2019 rok

13.353.748,00

13.942.721,00

2.4. Zobowiązania finansowe Gminy Małogoszcz na dzień 31 grudnia 2019 roku
Nazwa
2310 Dotacja celowa na zadania bieżące
3020 Nagrody i wynagrodzenia osobowe
3110 Świadczenia społeczne
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne
4120 Składki na fundusz pracy
4140 Wpłaty na PEFRON
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek
4260 Zakup energii
4270 Zakup usług remontowych
4280 Zakup usług zdrowotnych
4300 Zakup usług pozostałych
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
4430 Różne opłaty i składki
4700 Szkolenia pracowników
Razem
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Kwota
42029,42
17800,24
290,00
327820,68
1282664,28
420166,39
46024,01
513,00
283,90
2683,65
166,86
132270,71
188,19
909,30
131712,35
1759,84
8896,56
2899,00
2419078,38

3. INWESTYCJE REALIZOWANE W 2019 R.
W roku w 2019 Gmina Małogoszcz zrealizowała i współfinansowała następujące zadania:
− wykonano przebudowę dróg gminnych wewnętrznych polegającą na wykonaniu nawierzchni
bitumicznej w miejscowościach: Żarczyce Małe o dł. 470 mb, wartość zadania: 185 687,20 zł.,
dofinansowanie /50%/ w kwocie 92 843,60 zł pochodzące z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, drugą połowę stanowi wkład własny gminy oraz w Zakruczu o dł. 485 mb, wartość robót:
107 972,91 zł (środki własne);
− przebudowano drogę powiatową w m. Kozłów o dł. 2950 mb, wartość zadania ogółem:
1 113 342,88 zł., wkład własny: 293 458,21 zł., środki pozyskane z powiatu: 288 458,67 zł.,
środki pochodzące z Funduszu Dróg Samorządowych: 531 426,00 zł.;
− wyremontowano drogę gminną ul. Warszawską w Małogoszczu, na dł. 455 mb, wartość
całkowita: 170 674,49 zł., wkład własny /40%/ 68 270,49 zł., dofinansowanie z Funduszu Dróg
Samorządowych /60%/ 102 404,00 zł.
Wybudowano chodniki w ciągu dróg powiatowych w miejscowościach:
− Małogoszcz. o dł. 265 mb, całkowita wartość zadania: 109 997,67 zł., wkład własny:
5000,00 zł., dofinansowanie: 104 997,67 zł.;
− Złotniki, o dł. 520 mb, całkowita wartość zadania: 222 968,25 zł., wkład własny: 111 484,12,
dofinasowanie: 111 484,13 zł.;
− Wygnanów, o dł.285 mb, wartość zadania: 162 300,35 zł., wkład własny: 81 157,17 zł.,
dofinansowanie: 81 143,18 zł.;
− Mieronice, o dł. chodnika 80 mb wraz z odwodnieniem na dł. 147 mb, wartość zadania:
55 000,00 zł., wkład własny: 5 000.00 zł., dofinansowanie: 50 000,00 zł.
Największą inwestycją w bieżącym roku była i jest budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej
w Małogoszczu. Powierzchnia zabudowy wynosić będzie 724,4 m², a całkowita powierzchnia
użytkowa budynku – 431,6 m². Budowa zgodnie z umową z Wykonawcą ma zakończyć
się do września 2020 roku. Budynek będzie wykorzystywał odnawialne źródła energii, będzie
wyposażony w pompy ciepła i instalacje fotowoltaiczne. Strażnica będzie najnowocześniejszą
w regionie. Całość inwestycji jest realizowana ze środków własnych, wartość zadania ogółem:
3 614 947,55 zł. Dzięki staraniom gminy i OSP Małogoszcz uzyskano wsparcie zadania ze strony
Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 100 tys. zł.
Kolejnymi ważnymi zadaniami są bieżące rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej polegające na doprowadzeniu sieci do nowobudowanych domów mieszkalnych. W roku 2019 wykonano również rozbudowę sieci wodociągowej łączącej istniejący wodociąg w Żarczycach Małych
z wodociągiem w Wiśniczu. Inwestycje są realizowane ze środków własnych, wartość zadania
ogółem: 250 000,00 zł.
W roku bieżącym zrealizowano również projekt pn. Otwarte Strefy Aktywności
w 5 miejscowościach na terenie gminy Małogoszcz: Bocheniec. Leśnica, Ludwinów, Wygnanów
i Zakrucze. Polegał on na budowie ogólnodostępnych, bezpłatnych stref sportowo – rekreacyjnych. Gmina na ten cel pozyskała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Całkowity
koszt inwestycji: 184 446,50 zł, dofinansowanie /49,8%/ w kwocie 91 854,36 zł, wkład własny
/50,2%/ w kwocie 92 592,14 zł
W Woli Tesserowej zrealizowany został projekt z funduszy unijnych pn. „Zagospodarowanie
terenu na miejsce rekreacji i wypoczynku w Woli Tesserowej, gm. Małogoszcz”. Zakres prac
obejmował: roboty ziemne, utworzenie boiska do piłki siatkowej i piłki nożnej, montaż altany
ogrodowej i grilla ogrodowego oraz zagospodarowanie terenu przy stawie. Koszt zadania ogółem:
121 559,69 zł, wkład własny /26,5%/ 32 139,69 zł, dofinansowanie /73,5%/
z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” w kwocie: 89 420,00 zł.
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W roku 2019 rozbudowane zostało oświetlenie uliczne poprzez zamontowanie 6 szt. opraw led
i nowych stanowisk słupowych w Małogoszczu. Projekt ten w całości zrealizowany został
ze środków własnych budżetu gminy w kwocie 51 660,00 zł.
Z myślą o lokalnej społeczności władze samorządowe Gminy Małogoszcz podejmują szereg starań i działań dla ciągłych, pozytywnych zmian wizerunku gminy. W samym tylko roku 2019 złożone zostały wnioski o dofinansowanie następujących projektów, które realizowane będą w przyszłych latach:
− „Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w gminie Małogoszcz” w ramach Osi Priorytetowej 3 Efektywna i zielona energia, działania 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Wartość zadania ogółem: 2 999 955,75 zł, kwota dofinasowania –
koszty kwalifikowalne /85%/: 2 508 066,13 zł, kwota wkładu własnego – koszty kwalifikowalne /15%/ i koszty niekwalifikowalne: 491 889,62 zł.
− „Remont dróg gminnych: Nr 343022T ul. Włoszczowska, Nr 343025T ul. Piłsudskiego,
Nr 343024T ul. 3-go Maja w Małogoszczu” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
Kwota ogółem: 273 840,00 zł, wnioskowane dofinansowanie /80%/ w kwocie 219 072,00 zł,
wkład własny /20%/ w kwocie 54 768,00 zł.
− „Przebudowa dróg gminnych w m. Rembieszyce: Nr 343015T - o dł. 505 mb i Nr 343020T o dł. 296 mb” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Kwota ogółem: 1 036 260,00 zł,
wnioskowane dofinansowanie /80%/ w kwocie 829 008,00 zł, wkład własny /20%/
w kwocie 207 252,00 zł,
− Wniosek złożony do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach dotyczący odszkodowania za poniesione straty w infrastrukturze drogowej na skutek deszczu nawalnego
w roku 2019 w miejscowościach: Zakrucze, Kozłów, Mieronice, Lasochów
i Małogoszcz. Wartość całkowita zadania 1 831 000,00 zł, wnioskowane dofinansowanie
/80%/ w kwocie 1 464 800,00 zł, wkład własny /20%/ - 366 200,00 zł
− Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kozłowie w terenach wiejskich
gminy Małogoszcz. Wartość całkowita: 4 004 180,11 zł, wnioskowane dofinansowanie
/31,6%/ w kwocie 1 264 416,50 zł, Wkład własny, koszty kwalifikowalne /68,4%/
i niekwalifikowalne: 2 739 763,61 zł
Na liście rezerwowej, złożonych wniosków w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020 znalazł
się projekt:
− Utworzenie Ośrodków Wsparcia Dziennego na obszarach wiejskich Gminy Małogoszcz
w miejscowościach: Karsznice, Leśnica, Wygnanów i Żarczyce Małe. Wartość całkowita zadania: 4 474 714,46 zł, wnioskowane dofinansowanie /81,1%/ w kwocie 3 628 861,46 zł,
wkład własny /18,9%/ - 845 853,00 zł.
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4. GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ZARZĄD MIENIEM
4.1 Stan mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2019 r.
Użytki rolne, w tym:
- grunty rolne
- sady
- łąki trwałe
-pastwiska trwałe
- grunty rolne zabudowane
- grunty pod stawami
- rowy
Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, w tym:
- lasy
- grunty zadrzewione i zakrzewione
Grunty zabudowane i zurbanizowane,
w tym:
- tereny mieszkaniowe
- tereny przemysłowe
- inne tereny zabudowane
- zurbanizowane tereny niezabudowane
- użytki kopalne

ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha

75,83
53,88
0,66
2,40
7,78
9,25
1,63
0,23
9,42

ha
ha
ha

7,96
1,46
212,53

ha
ha
ha
ha
ha

3,88
0,09
17,49
1,46
3,37

- tereny komunikacyjne, w tym:

ha

186,24

Drogi

ha

185,80

inne tereny komunikacyjne

ha

0,44

4.

Grunty pod wodami, w tym:

ha

0,75
0,75

5.

- grunty pod wodami powierzchniowymi ha
stojącymi
Nieużytki
ha

1.

2.

3.

9,78

4.2. Dane dotyczące innych niż praw majątkowych oraz o posiadaniu
Grunty stanowiące własność Skarbu Państwa będące w użytkowaniu wieczystym Gminy Małogoszcz stanowią powierzchnię - 1,9994 ha.
Grunty zajęte pod drogi będące we władaniu Gminy Małogoszcz stanowią powierzchnię 16,81 ha.
Przewiduje się, że w wyniku systematycznie prowadzonej regulacji stanów prawnych nieruchomości będących we władaniu Gminy Małogoszcz powierzchnia gruntów wchodzących
w skład zasobu będzie się powiększać.
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Dane dotyczące przysługujących gminie praw własnościowych.
Zestawienie powierzchni gminnego zasobu nieruchomości oraz nieruchomości Gminy
Małogoszcz oddanych w użytkowanie wieczyste, użytkowanie i trwały zarząd.
Powierzchnia gminnego zasobu nieruchomości na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi 308,31 ha.
Powierzchnia gruntów pozostających w trwałym zarządzie samorządowych jednostek organizacyjnych stanowi 10,3646 ha .
Powierzchnia gruntów zajętych pod Ośrodki Zdrowia w Małogoszczu i Złotnikach przekazanych
w nieodpłatne użytkowanie - 0,32 ha .
Powierzchnia gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste wynosi 7,8033 ha.
4.3. Udostępnianie nieruchomości w formie dzierżawy, najmu oraz użyczenia
Nieruchomości, których trwałe rozdysponowanie jest niemożliwe przeznacza się do wydzierżawienia lub najmu oraz użyczenia. Aktualnie Gmina Małogoszcz wydzierżawia 7,81 ha , w tym na
cele rolnicze 7,00 ha. Dzierżawą objęte są grunty zajęte pod garaże, kioski handlowe, kotłownię,
gabinet weterynaryjny, a także grunty przeznaczone do użytku rolniczego.
Wpływy z dzierżawy gruntów i najmu lokali użytkowych uzyskane za 2019 rok wynoszą 160 198,21 zł.
Nieruchomości oddane w użyczenie:
− działki zabudowane budynkami strażnic położone w Złotnikach, Lipnicy, Woli Tesserowej,
Leśnicy, Kozłowie i Wiśniczu oddane w użyczenie dla Ochotniczych Straży Pożarnych,
− działki zabudowane budynkami domów ogólnych położone w Mieronicach, Rembieszycach
i Żarczycach Dużych oddane w użyczenie dla Ochotniczych Straży Pożarnych,
− lokal użytkowy położony w Małogoszczu oddany w użyczenie dla Policji,
− budynek socjalny oraz nieruchomość zajęta pod stadion w Małogoszczu oddane dla Klubu
Sportowego Wierna,
− lokale zajęte pod biblioteki w Małogoszczu i Kozłów
4.4. Sprzedaż nieruchomości.
W zasobie gminy znajduje się 16 lokali mieszkalnych , które zgodnie z obowiązującymi uchwałami Rady mogą być sprzedawane na rzecz najemców. Sprzedaż lokali mieszkalnych
wraz ze sprzedażą ułamkowych części gruntu następuje w miarę napływu wniosków.
W 2019 nie sprzedano żadnego lokalu na rzecz najemcy.
4.5 Darowizna nieruchomości.
W 2019 roku przekazano nieodpłatnie w formie darowizny Komendzie Wojewódzkiej Policji
w Kielcach działkę położoną w Małogoszczu o powierzchni 0,3547 ha, z przeznaczeniem
pod Komisariat Policji w Małogoszczu.
4.6. Nabywanie nieruchomości.
Nabywanie nieruchomości na rzecz gminy Małogoszcz w drodze kupna, darowizny, zamiany
lub w innych formach przewidzianych prawem następuje w związku z koniecznością realizacji
zadań własnych gminy, obowiązkami wynikającymi z przepisów szczególnych oraz realizacji
innych celów publicznych.
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W 2019 roku nabyto nieodpłatnie z mocy prawa do zasobu Gminy Małogoszcz 1 nieruchomość
o pow. 0,12 ha położoną w Bocheńcu oraz 3 nieruchomości położone w Żarczycach Dużych
o łącznej powierzchni 4,3697 ha.
Wpływy osiągane z tytułu nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste
oraz w trwały zarząd.
Grunty stanowiące własność Gminy Małogoszcz oddane w użytkowanie wieczyste stanowią
powierzchnię 7,8033 ha.
Użytkowaniem wieczystym objęte są grunty oddane: - pod garaże - 0,0926 ha - pod ogrody
działkowe - 6,61 ha - pod działalność usługową i handlową -1,10 ha
Z tytułu użytkowania wieczystego uzyskano w 2019 roku kwotę 9 225,09 zł.
Grunty będące własnością Gminy Małogoszcz oddane w trwały zarząd stanowią powierzchnię
10,3646 ha.
Trwałym zarządem objęte są działki :
− położone w Kozłowie, Żarczycach Dużych, Złotnikach, Małogoszczu i Rembieszycach
o łącznej powierzchni 7,69 ha, zajęte pod szkoły,
− położone w Kozłowie i Małogoszczu o łącznej powierzchni 0,77 ha, zajęte pod przedszkola,
− położone w Żarczycach Dużych ,Bocheńcu, Leśnicy, Nowej Wsi, Karsznicach, Kozłowie,
Zakruczu i Małogoszczu o łącznej powierzchni 1,84 ha przekazane dla Zakładu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Małogoszczu,
− ułamkowe części działki położonej w Małogoszczu oddane dla MGOPS oraz dla Samorządowego Centrum Oświaty.
Z tytułu trwałego zarządu uzyskano w 2019 roku kwotę 6 664,32 zł.
Przychody Gminy Małogoszcz z tytułu opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego,
wynikającego z ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa wieczystego gruntów
zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U.2020,poz.139),
które odpowiadają opłacie rocznej z tytułu użytkowania wieczystego jaka obowiązywała na dzień
1.01.2019 roku oraz wpłaty opłat jednorazowych wniesione w 2019 roku wynoszą 9 838,17 zł .
5. ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
Na terenie gminy Małogoszcz funkcjonują następujące opracowania planistyczne:
1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
i gminy Małogoszcz – zmiana studium, uchwalone uchwałą Nr 21/187/05 Rady Miejskiej
w Małogoszczu z dnia 22 czerwca 2005 r., wraz z późniejszymi zmianami:
− zmiana Nr 1 „Studium…” uchwalona Uchwałą Nr 6/43/11 Rady Miejskiej w Małogoszczu
z dnia 21 czerwca 2011 r.
− zmiana Nr 3 „Studium” uchwalona Uchwałą Nr 22/225/17 Rady Miejskiej w Małogoszczu
z dnia 27 października 2017 r.
− zmiana Nr 4 „Studium” uchwalona Uchwałą Nr 23/234/17 Rady Miejskiej w Małogoszczu
z dnia 19 grudnia 2017 r.
2. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:
1/ Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Małogoszcz w granicach administracyjnych i części sołectw: Leśnica, Zakrucze, Bocheniec i Mieronice, obejmującego m.in. teren
górniczy „Małogoszcz” i teren górniczy „Głuchowiec II”, uchwalony Uchwałą Nr 19/172/05 Rady
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Miejskiej w Małogoszczu z dnia 25 lutego 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 55, poz.
777 z dnia 15.03.2005 r.), wraz ze zmianami:
− Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Małogoszcz w granicach administracyjnych i części sołectw: Leśnica, Zakrucze, Bocheniec i Mieronice,
obejmującego m.in. teren górniczy „Małogoszcz” i teren górniczy „Głuchowiec II”,
uchwalona Uchwałą Nr 31/267/14 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 26 czerwca 2014
r. (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego poz. 2297 z dnia 12.08.2014 r.);
− Zmiana części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Małogoszcz
w granicach administracyjnych i części sołectw: Leśnica, Zakrucze, Bocheniec i Mieronice, obejmującego m.in. teren górniczy „Małogoszcz” i teren górniczy „Głuchowiec II”,
na terenie sołectwa Leśnica, na obszarze gminy Małogoszcz, uchwalona Uchwałą Nr
31/299/18 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 15 października 2018 r. (Dz. Urz. Woj.
Świętokrzyskiego poz. 4052 z dnia 30.11.2018 r.),
2/ Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Małogoszcz, obejmujący północnowschodnią część gminy Małogoszcz, uchwalony Uchwałą Nr 26/236/06 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 21 kwietnia 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 163, poz. 1942 z dnia
06.07.2006 r.), wraz ze zmianami:
− Zmiana nr 1 „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Małogoszcz,
obejmującego północno-wschodnią część gminy Małogoszcz”, w granicach sołectwa Zakrucze, uchwalona Uchwałą Nr 29/246/14 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 21 marca
2014 r. (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego poz. 1543 z dnia 09.05.2014 r.);
− Zmiana Nr 2 „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Małogoszcz”,
obejmującego północno – wschodnią część gminy Małogoszcz, uchwalona Uchwałą Nr
32/271/14 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 sierpnia 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego poz. 2761 z dnia 13.10.2014 r.);
3/ Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu eksploatacji złoża piasków
„Kozłów”, w miejscowości Kozłów, na obszarze gminy Małogoszcz, uchwalony Uchwałą
Nr 26/237/06 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 21 kwietnia 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 163, poz. 1943 z dnia 06.07.2006 r.);
4/ Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Małogoszcz, obejmujący południowo-zachodnią część gminy Małogoszcz, uchwalony Uchwałą Nr 6/50/07 Rady Miejskiej
w Małogoszczu z dnia 27 czerwca 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 154, poz. 2218
z dnia 20.08.2007 r.), wraz z późniejszymi zmianami:
− Zmiana miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego gminy Małogoszcz, (część
południowo-zachodnia),na obszarze sołectwa Żarczyce Duże, uchwalona Uchwałą
Nr 16/127/08 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 18 listopada 2008 r. (Dz. Urz. Woj.
Świętokrzyskiego Nr 16, poz. 206 z dnia 22.01.2008 r.);
− Zmiana Nr 3 Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Małogoszcz,
obejmującego południowo – zachodnią część gminy Małogoszcz, uchwalona Uchwałą
Nr 21/207/17 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 31 sierpnia 2017 r. zmieniona
Uchwałą Nr 23/233/17 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 19 grudnia 2017 r. (Dz. Urz.
Woj. Świętokrzyskiego poz. 404 z dnia 24.01.2018 r.), w wyniku rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30 października 2017 r. znak:
SPN.III.4130.43.2017.
− Zmiana Nr 3A Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Małogoszcz,
obejmującego południowo-zachodnią część gminy Małogoszcz, uchwalona Uchwałą
Nr 29/290/18 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 24 sierpnia 2018 r.
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Obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Małogoszcz, obejmuje obszar całej gminy i zostało opracowane z uwzględnieniem
obowiązujących przepisów prawa na dzień opracowania studium i na dzień opracowania jego
zmian obejmujących część terenu gminy.
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obejmujące swym zasięgiem cały
obszar gminy Małogoszcz spełniają w znacznym zakresie określone w obowiązujących przepisach
prawa wymagania i mogą stanowić dalej podstawę rozwoju gospodarczego poszczególnych
obszarów. Pojawiające się w okresie od uchwalenia planów, nowe potrzeby lokalizacyjne,
rozbieżne z ustaleniami planów, wymagające wprowadzenia nowych, zmienionych zapisów
umożliwiających realizację wnioskowanych nowych potrzeb mieszkańców w zakresie
przeznaczenia poszczególnych terenów, wymagają dokonania stosownych zmian w zapisach
części planów. Zjawisko to nie powoduje dezaktualizacji całych planów, jedynie stwarza potrzebę
częściowej zmiany ich ustaleń, w celu zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej. Wprowadzenie
zmian do obowiązujących planów, wymagać będzie sporządzenia zmiany obowiązującego
Studium… w zakresie nowych oczekiwań inwestycyjnych.
Obecnie prowadzone są dwie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wynikające z Uchwały Rady Miejskiej w Małogoszczu nr X/86/19 oraz X/87/19 z dnia 29 sierpnia
2019 r w sprawie zmiany części Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Małogoszcz w granicach administracyjnych i części sołectw: Leśnica, Zakrucze, Bocheniec
i Mieronice, obejmującego m.in. teren górniczy „Małogoszcz” i teren górniczy „Głuchowiec II”.
Oba postępowania wynikają ze zgłoszonego do Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz wniosku
Spółki Lafarge Cement S.A. w Małogoszczu, o potrzebie uaktualnienia zapisów obowiązującego
planu, w związku z aktualną decyzją udzielającą koncesji na wydobywanie margli i wapieni jurajskich z części złoża „Leśnica-Małogoszcz”, wydaną przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego znak: OWŚ-V.7422.32.2014 z dnia 30 września 2014 r. dla Spółki Lafarge Cement S.A.
w Małogoszcz.
6. OCHRONA ŚRODOWISKA
6.1. Plan gospodarki niskoemisyjnej
„Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Małogoszcz” przyjęty został do realizacji
Uchwałą Nr 17/167/16 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 grudnia 2016 r. i wyznacza on
kierunki działań przyczyniających się do niskoemisyjnego rozwoju gospodarczego gminy
w perspektywie do roku 2020. Strategia ta określa zadania, których wykonanie sprzyja przede
wszystkim zmniejszeniu zużycia energii i paliw na obszarze gminy oraz do poprawie jakości powietrza na jej terenie. W związku z powyższym, oprócz niskoemisyjnego rozwoju gospodarczego
gminy, zmniejszenia zużycia paliw i związanych z tym oszczędności energii, dzięki realizacji PGN
nastąpi poprawa jakości powietrza, która pozytywnie wpłynie na warunki życia i rozwoju mieszkańców gminy.
Dokument PGN stanowi podstawę do ubiegania się o środki unijne i krajowe
na realizowane zadania w zakresie gospodarki niskoemisyjnej. Jednym z głównych źródeł finansowania jest Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko oraz Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego. Wpisanie zadań do Planu gospodarki niskoemisyjnej
umożliwia ubieganie się o ich dofinansowanie.
Założone w Planie cele oraz działania odnoszące się do poprawy jakości powietrza
i ograniczenia emisji na terenie Gminy Małogoszcz, są zgodne z dokumentami strategicznymi
i planistycznymi na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym obowiązującymi Gminę Małogoszcz.
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Główne kierunki działań dotyczące budownictwa i mieszkalnictwa, których realizacja
pozwala na poprawę stanu obecnego, to:
1) Realizacja działań w zakresie termomodernizacji oraz wymiany ogrzewania
na sprawniejsze i efektywne;
2) Wprowadzenie odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych i prywatnych;
3) Działania miękkie w zakresie efektywności energetycznej i kształtowania właściwych
wzorców konsumpcji.
Główne kierunki działań w transporcie, dzięki którym zmniejszy się emisja zanieczyszczeń, zużycie energii i paliw, to:
1) Modernizacja dróg oraz ścieżek rowerowych;
2) Rozwój komunikacji publicznej;
3) Prowadzenie działań organizacyjnych, sprzyjających ograniczeniu emisji.
Główne kierunki działań, które przyczyniają się do poprawy jakości powietrza
w obszarze energetyki, to:
1) Ograniczenie emisji z systemów grzewczych;
2) Modernizacja i rozbudowa sieci energetycznych oraz ciepłowniczych;
3) Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
Jednym z zadań określonych w PGN w dziedzinie budownictwo jest zastosowanie odnawialnych
źródeł
energii
opartych
na
energii
słonecznej
–
kolektorów
słonecznych
i fotowoltaiki oraz pomp ciepła na potrzeby ogrzewania i produkcji energii w budynkach prywatnych.
W dniu 11 grudnia 2019 r. na stronie Urzędu Miasta i Gminy Małogoszcz zamieszczono
informację o możliwości przystąpienia Gminy Małogoszcz do partnerstwa z gminą Klimontów
na rzecz wspólnego zrealizowania unijnego projektu realizowanego przy współfinansowaniu
ze środków z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Efektywna i Zielona Energia, Działanie
3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Gmina Klimontów
jest jedną z gmin, które pozyskały dla swoich mieszkańców ww. dofinansowanie, jednakże
na etapie przygotowania się do realizacji czyli ogłoszenia przetargu i wyboru wykonawcy część
mieszkańców zrezygnowała z różnych przyczyn z wcześniejszych deklaracji uczestnictwa w projekcie. Mieszkańcy Gminy Małogoszcz mogliby w związku z powyższym skorzystać z uzupełniającego dofinansowania ale tylko w zakresie kolektorów słonecznych.
Uzyskanie wystarczającej ilości zgłoszeń uczestnictwa w przedmiotowym projekcie
z terenu Gminy Małogoszcz było warunkiem podpisania umowy partnerskiej i uzyskania dofinansowania na powyższy cel.
Projekt dotyczył montażu instalacji Odnawialnych Źródeł Energii tj. instalacji kolektorów
słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej, dla gospodarstw zlokalizowanych na terenie Gminy Małogoszcz. Wartość dofinansowania to 60% kosztów kwalifikowanych.
Do dnia 10 stycznia 2020r. tut. Urząd przyjmował deklaracje uczestnictwa w projekcie od osób
zainteresowanych montażem we własnych budynkach mieszkalnych instalacji kolektorów słonecznych. W dniu 16 stycznia 2020 r. wysłano informację do Urzędu Gminy Klimontów,
iż na ten dzień zostały złożone w Urzędzie Miasta i Gminy Małogoszcz 2 deklaracje uczestnictwa
w przedmiotowym projekcie.
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7. GOSPODARKA KOMUNALNA
7.1. Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy Małogoszcz
Zasady gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Małogoszcz regulują Uchwała
Nr 25/261/18 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia zasad
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Małogoszcz
oraz Uchwała Nr 11/101/16 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie
przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowych zasobem Gminy Małogoszcz
na lata 2016-2020, zmieniona Uchwałą Nr 25/262/18 Rady Miejskiej w Małogoszczu
z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej sprawie przyjęcia
Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowych zasobem Gminy Małogoszcz na lata
2016-2020.
Administratorem mieszkaniowych zasobów Gminy jest Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Małogoszczu, będący jednostką budżetową, którego jednym z zadań określonych w Statucie ZGKiM jest administrowanie zasobem mieszkaniowym stanowiącym własność
gminy.
W skład Mieszkaniowego zasobu Gminy Małogoszcz (według stanu na dzień 31.12.2019)
wchodzi 65 mieszkań, z czego 42 lokale komunalne oraz 23 lokale związane z najmem socjalnym
Lokale komunalne zlokalizowane są na terenie miasta Małogoszcz oraz sołectw Kozłów,
Leśnica, Bocheniec, Wygnanów, Mieronice, Złotniki i Rembieszyce. Natomiast lokale przeznaczone pod najem socjalny znajdują się na terenie sołectw Karsznice, Rembieszyce i Złotniki.
Łączna powierzchnia lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu wynosi 2 737,27 m2.
W 2019 roku, po zasięgnięciu opinii komisji doraźnej Rady Miejskiej w Małogoszczu ds.
opiniowania wniosków o przydział lokali mieszkalnych, Zarządzeniem Burmistrza Miasta
i Gminy Małogoszcz przyznano i oddano w najem dwa lokale socjalne położone w Złotnikach
oraz trzy lokale komunalne położone w Kozłowie, Złotnikach i Małogoszczu. Wyrażono również
zgodę na zamianę lokali dla dwóch najemców.
Zasady polityki czynszowej w roku 2019 zostały uregulowane Zarządzeniem Nr 133/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 24 października 2018 r. w sprawie określenia stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych i socjalnych stanowiącym
mienie Gminy Małogoszcz.
Średnie stawki opłat czynszu w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni użytkowej wynosiły 1,30
zł za 1 m2 oraz 0,45 zł za 1 m2 za lokale socjalne.
Wpływ opłat z tytułu najmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
Małogoszcz wyniósł 96.370,05 zł (z uwzględnieniem wpłat z tytułu zaległości za lata wcześniejsze).
Wysokość zadłużenia w mieszkaniach komunalnych jest zmienna w poszczególnych miesiącach, jednak nadal utrzymuje się na wysokim poziomie. Zadłużenie w stosunku do roku 2018
zmalało o ok. 32 % i wynosi na dzień 31.12.2019 roku : 13 280,41 zł. Natomiast zadłużenie
w przypadku najmu socjalnego lokali zmniejszyło się o około 20 % w stosunku
do roku 2018 i wynosi na dzień 31.12.2019 roku: 5 755,75 zł.
W 2019 roku przeprowadzono również prace remontowe budynków i lokali stanowiących
własność Gminy Małogoszcz za kwotę 24.792,87 zł.
W budynkach wspólnot mieszkaniowych, w których znajdują się lokale stanowiące własność
Gminy remonty części wspólnych finansowane były ze środków funduszu remontowego utworzonego i przyjętego uchwałą wspólnoty mieszkaniowej.
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7.2 Działalność gminnej spółki wodnej w 2019 r.
Gminna Spółka Wodna w Małogoszczu działa na 1 145 ha gruntów zmeliorowanych,
na których jest wykonanych 84 680 mb rowów melioracyjnych. Do większości tych rowów mają
ujścia wyloty zbieraczy z rurociągów drenarskich odwadniających znaczną część użytków zielonych i gruntów ornych.
W skład GSW Małogoszcz wchodzą następujące obiekty melioracyjne:
1. Obiekt Lipnica o pow. 61 ha – 9 198 mb rowów
2. Obiekt Żarczyce o pow. 185 ha – 13 000 mb rowów
3. Obiekt Lasochów o pow. 168 ha – 8 600 mb rowów
4. Obiekt Złotniki o pow. 225 ha – 11 695 mb rowów
5. Obiekt Mniszek o pow. 143 ha – 12 585 mb rowów
6. Obiekt Wiśnicz-Henryków o pow. 19 ha – 7 400 mb rowów
7. Obiekt Kozłów o pow. 98 ha – 17 405 mb rowów
8. Obiekt Wola Tesserowa o pow. 246 ha – 4 797 mb rowów
Gminna Spółka Wodna Małogoszcz zrzeszona jest w Rejonowym Związku Spółek Wodnych
w Jędrzejowie.
Poza składkami zebranymi od Członków, Gminna Spółka Wodna w Małogoszczu dzięki podjętym staraniom przez Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Jędrzejowie popartych złożeniem
stosownego wniosku otrzymała dotacje od: Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach
Wydziału Infrastruktury i Rozwoju w kwocie: 51 600,00 zł., Urzędu Miasta i Gminy w Małogoszczy w kwocie 4 000,00zł. Łączna kwota dotacji wyniosła: 55 600,00 zł.
Po uwzględnieniu zeszłorocznego salda, zebranych składek oraz dotacji Gminna Spółka
Wodna Małogoszcz posiadała na konserwację urządzeń melioracyjnych w roku 2019 kwotę:
91 552,17 zł.
W 2019 roku na terenie GSW w Małogoszcz wykonano konserwację urządzeń melioracyjnych
na długości łącznej 10 640 mb na powierzchni 152 ha za ogólną wartość 103 980,21 zł.
Po uwzględnieniu kosztów konserwacji i administracji, które w roku 2019 wyniosły łącznie
91 735,20 zł Gminna Spółka Wodna Małogoszcz ma saldo na dzień 31.12.2019 r. wynoszące –
183,03 złotych.
7.3. Gospodarka odpadami
Gmina Małogoszcz w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi odbiera odpady
od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest zróżnicowana
w zależności od ilości osób tworzących gospodarstwo domowe i wynosiła w roku 2019:
Selektywne gromadzenie i odbieranie odpadów
komunalnych

Nieselektywne (zmieszane) gromadzenie
i odbieranie odpadów komunalnych

Liczba osób w gospodarstwie

Stawka opłaty

Liczba osób w gospodarstwie

Stawka opłaty

1

5,50 zł

1

12 zł

2

11 zł

2

24 zł

3

15 zł

3

36 zł

4

19 zł

4

48 zł

5 i więcej

23 zł
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5

i więcej

60 zł

Uiszczanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Małogoszcz może odbywać się poprzez zapłatę: w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Małogoszczu,
na poczcie, przelewem na rachunek tutejszego Urzędu oraz do rąk inkasenta w podanych poniżej
okresach kwartalnych:
− za I kwartał do dnia 15 marca danego roku;
− za II kwartał do dnia 15 maja danego roku;
− za III kwartał do dnia 15 września danego roku;
− za IV kwartał do dnia 15 listopada danego roku.
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zlokalizowany na terenie Oczyszczalni
Ścieków w Zakruczu jest czynny od poniedziałku do soboty w godzinach od 7.00 do 17.00,
z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
W ramach ponoszonej opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi mieszkaniec gminy może przekazać odpady
na PSZOK, rodzaj odpadów określony jest w Regulaminie korzystania z Punktu Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych, stanowiący załącznik do uchwały Nr 29/287/18 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 24 sierpnia 2018 r.
W 2019 r. na podstawie zawartej umowy z dnia 19 czerwca 2019 r. podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Małogoszcz była firma Adam Bielas CZYSTOPOL z siedzibą we Włoszczowie, ul. Partyzantów 114, 29-100 Włoszczowa.
Firma była zobowiązana do odbioru odpadów komunalnych wystawionych w pojemnikach
i workach przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Małogoszcz oraz całej
ilości odpadów komunalnych z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zlokalizowanego na terenie Oczyszczalni Ścieków w Zakruczu wg wykazu poniżej:
Rodzaje odpadów odbieranych
z nieruchomości zamieszkałych

Rodzaje odpadów odbieranych
z PSZOK

Opakowania z papieru i tektury
Papier i tektura
Opakowania z tworzyw sztucznych
Tworzywa sztuczne
Opakowania z metali
Metale
Opakowania wielomateriałowe

Opakowania z papieru i tektury
Papier i tektura
Opakowania z tworzyw sztucznych
Tworzywa sztuczne
Opakowania z metali
Metale
Opakowania wielomateriałowe

Zmieszane odpady opakowaniowe

Zmieszane odpady opakowaniowe

Opakowania ze szkła

Opakowania ze szkła

Szkło
Zużyte opony
Odpady wielkogabarytowe
Popiół

Szkło
Zużyte opony
Odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące
odpady komunalne
Odpady zielone

Odpady ulegające biodegradacji

Odpady wielkogabarytowe

Zmieszane odpady komunalne

Chemikalia
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Wykonawca w 2019 r. przekazywał zmieszane odpady komunalne oraz odpady zielone
do Zakładu Przetwarzania Odpadów Komunalnych „Kępny Ług” we Włoszczowie, zarządzanego
przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 31,
29-100 Włoszczowa. Selektywnie zebrane odpady komunalne przekazywane są do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią sposobów postępowania
z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
Zgodnie z art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód gminy,
zaś z pobranych opłat gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi, które obejmują:
− odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych;
− tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
− obsługę administracyjną tego systemu;
− edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.
Poniższy wykres przestawia koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi poniesione w 2019 r.
Zakup worków do
selektywnej zbiórki
odpadów
komunalnych: 40000
zł
Obsługa administracyjna
systemu: 24291,25 zł

Edukacja ekologiczna:
2274,29 zł
Utrzymanie i obsługa
PSZOK: 12000 zł

Usługa odbierania, transportu i
unieszkodliwiania odpadów
komunalnych: 536132,52 zł

W 2019 r. Gmina Małogoszcz przystąpiła do konkursu ekologicznego pn. „Zbiórka surowców
wtórnych”, organizowanego przez Związek Międzygminny „Ekologia” w Jędrzejowie oraz gminy
zrzeszone w Związku.
Udział w Gminnym Etapie Konkursu wzięło pięć szkół z terenu Gminy Małogoszcz: Szkoła
Podstawowa w Złotnikach, Szkoła Podstawowa w Małogoszczu, Zespół Placówek
Oświatowych w Kozłowie, Szkoła Podstawowa w Żarczycach Dużych oraz Szkoła Podstawowa
w Rembieszycach.
Łącznie zebrano surowce wtórne w ilości 16532,3 kg w tym:
* Makulatura - 15945 kg
* Baterie- 297 kg
* Puszki aluminiowe 290,3 kg
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8. OŚWIATA, WYDARZENIA KULTURALNE, PROMOCJA GMINY.
8.1. Szkoły i przedszkola w gminie w 2019 roku
Dane dotyczące oświaty obejmują rok szkolny 2018/2019
Gmina Małogoszcz jest organem prowadzącym dla:
• Zespół Szkół Ogólnokształcących w Małogoszczu (Liceum Ogólnokształcące, Szkoła
Podstawowa z 2 oddziałami gimnazjalnymi), obwód: Miasto Małogoszcz z ulicami;
11 Listopada, 3-go Maja, Chęcińska, Grochowska, Jaszowskiego, Jędrzejowska, Konarskiego, Kościelna, Langiewicza, Marszałka Piłsudskiego, Osiedle, Plac Kościuszki, Pustowójtówny, Sabianów, Słoneczna, Warszawska, Włoszczowska, Jarków, Wesoła, Wspólna
oraz miejscowości; Mieronice, Bocheniec, Leśnica, Wrzosówka, Kopaniny, Zakrucze, Stacja Małogoszcz
• Zespół Placówek Oświatowych w Złotnikach (Gimnazjum, Szkoła Podstawowa
i Przedszkole), obwód: miejscowości Złotniki, Wygnanów, Lipnica, Mniszek
• Szkoła Podstawowa w Kozłowie, obwód: miejscowości Kozłów, Henryków, Lasochów,
Ludwinów, Góry Lasochowskie, Pierzchnica, Wiśnicz
• Zespół Placówek Oświatowych w Żarczycach Dużych (Szkoła Podstawowa
i Przedszkole), obwód: miejscowości Żarczyce Małe, Żarczyce Duże
• Szkoła Podstawowa w Rembieszycach (wraz z oddziałem przedszkolnym), obwód: miejscowości Rembieszyce, Wola Tesserowa, Karsznice,
• Publiczne Przedszkole w Małogoszczu
• Publiczne Przedszkole w Kozłowie,
• Szkoła Podstawowa Filia w Leśnicy (wraz z oddziałem przedszkolnym), obwód: Leśnica
Ponadto na terenie Gminy Małogoszcz funkcjonuje jedno Niepubliczne Przedszkole i Żłobek
„TĘCZA”.
Na terenie gminy łącznie znajduje się:
• 5 szkół podstawowych z 2 oddziałami gimnazjalnymi,
• 4 przedszkola i 2 oddziały przedszkolne w szkołach
• 1 liceum ogólnokształcące,
• 1 niepubliczne przedszkole i żłobek.
Dowożenie uczniów do szkół
Gmina zapewnia bezpłatny dowóz i opiekę w czasie przewozu dziecka do szkoły i przedszkola.
W roku szkolnym 2018/2019 dowożono ogółem 564 uczniów do szkół podstawowych
i gimnazjów w tym do:
1. ZPO.Złotniki
- 158
2. SP.Rembieszyce
- 114
3. SP.Kozłów
- 75
4. ZSzO. Małogoszcz
- 217
Obowiązkiem gminy, w świetle przepisów oświatowych, jest zapewnienie uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu do placówki, do której uczęszcza. W roku szkolnym 2018/2019
Gmina Małogoszcz zapewniła bezpłatny dowóz 17 dzieciom, m.in. ORETW Kielce, Niepubliczna
Szkoła Podstawowa „Droga do sukcesu” Kielce, Szkoła Podstawowa Specjalna „Akademia Życia” Kielce, Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Jaś i Małgosia”, Niepubliczne Przedszkole
„Słowicza Ferajna”, OREW Zielonki.
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8.2. Liczba uczniów w szkołach i przedszkolach wg. SIO – raport za rok szkolny 2018/2019
Lp.

Placówka oświatowa

2017/18

2018/19

1.

SP Małogoszcz

428

479

2.

SP Złotniki

130

147

3.

SP Kozłów

124

137

4.

SP Rembieszyce

103

118

5.

SP Żarczyce Duże

59

59

6.

Filia Leśnica Oddz.”0”

11

14

7.

SP Rembieszyce Oddz. „0”
i przedszkolny

36

34

8.

Gimn. Małogoszcz

141

68

9.

Gimn. Złotniki

97

52

10.

LO Małogoszcz

104

100

11.

PP Kozłów

32

46

12.

PP Małogoszcz

152

159

13.

PP Złotniki

49

56

14.

PP Żarczyce

28

43

15.

Niepubliczne Przedszkole „Tęcza”
RAZEM

31

31

1538

1543

Analiza demograficzna i jej wpływ na rozwój placówek
Według danych Urzędu Gminy w 2016 r. urodziło się 137 dzieci, w 2017r.- 137, w 2018 r.- 122
dzieci, w 2019 r. – 104 dzieci.
Z analizy danych demograficznych wynika, że w liczba urodzeń w Gminie ma tendencję malejącą,
w roku 2019 zarejestrowano o 18 urodzeń mniej niż w roku poprzednim.
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8.3. Zatrudnienie nauczycieli w szkołach.
Zatrudnienie w szkołach. Stan na dzień 30.09.2019 r.
Lp.

Placówka

Pełnozatrudnieni
(etaty)

Niepełnozatrudnieni
(etaty)

1

SP. MAŁOGOSZCZ

61

1,56

2

SP. ZŁOTNIKI

24

1,93

3

SP. KOZŁÓW

13

2,73

4

SP. REMBIESZYCE

9

6,28

5

SP. ŻARCZYCE DUŻE

9

1,84

6

LO MAŁOGOSZCZ

22

0,56

138

14,90

RAZEM
8.4. Baza lokalowa

Baza lokalowa jaką dysponują jednostki oświatowe obejmuje łącznie 6 budynków. Stan bazy
dydaktycznej szkół oraz przedszkoli na terenie gminy należy określić jako dobry.
Zespół Placówek Oświatowych w Złotnikach
Zespół Placówek Oświatowych w Złotnikach posiada 19 sal lekcyjnych, salę komputerową
z 21 stanowiskami komputerowymi, salę gimnastyczną, 3 sale multimedialne, 1 stołówkę,
1 bibliotekę i 1 boisko.
Zespół Placówek Oświatowych w Żarczyce Duże (przedszkole, szkoła podstawowa)
Zespół Placówek Oświatowych w Żarczycach Dużych dysponuje 8 salami lekcyjnymi wyposażonymi w tablice multimedialne, 1 salą komputerową z 10 stanowiskami komputerowymi,
1 stołówką, 1 biblioteką, 1 salą gimnastyczną oraz 1 boiskiem trawiastym do piłki nożnej.
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Małogoszczu (gimnazjum, szkoła podstawowa, liceum
ogólnokształcące)
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Małogoszczu posiada 41 sal lekcyjnych, 1 świetlicę, sale
komputerowe z łączną liczbą 52 stanowisk komputerowych, 2 sale multimedialne, sale gimnastyczne, 1 bibliotekę, 1 stołówkę oraz dzięki projektowi realizowanemu ze środków unijnych
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 20142020 projektu pn. „Kompleksowa i wieloaspektowa poprawa dostępu do infrastruktury sportowej
i pracowni matematycznych oraz przyrodniczych w placówkach oświatowych na terenie gminy
Małogoszcz” wybudowane zostało boisko wielofunkcyjne do gry w piłkę siatkową i koszykówki, bieżnia lekkoatletyczna i skocznia do skoków w dal.
Szkoła Podstawowa w Kozłowie
Szkoła Podstawowa w Kozłowie posiada 6 sal lekcyjnych, 1 salę komputerową z 25 stanowiskami
komputerowymi + 3 laptopy + rzutnik, 1 salę multimedialną z tablicą i laptopem, projektorami
ultrakrótkodźwiękowymi, 1 stołówkę, 1 biblioteką z 2 stanowiskami komputerowymi. Szkoła
Podstawowa w Kozłowie nie posiada sali gimnastycznej.
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Szkoła Podstawowa w Rembieszycach
Szkoła Podstawowa w Rembieszycach posiada 10 sal lekcyjnych, 1 salę komputerową z 15 stanowiskami komputerowymi, 1 salę gimnastyczną, salę multimedialną z tablicami interaktywnymi,
projektorami, notebookami, laptopami; 1 salę gimnastyczną i 1 boisko.
8.5 Stan techniczny placówek- inwestycje i wykonane remonty w 2018/2019 r.
Stan istniejącej bazy oświatowej należy określić jako dobry. Gmina corocznie przeznacza środki
na modernizację i bieżące remonty placówek, zapewniając w ten sposób podstawowe warunki
do ich funkcjonowania.
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAŁOGOSZCZU
Wykonane prace remontowe i zakupy wyposażenia:
– pomalowane dwa pomieszczenia – sala zabaw dla klas I-III i sala dla przedszkola
– zakupione pomoce na świetlicę
Razem koszt remontu – 4350,18 zł
ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZŁOTNIKACH
Pomalowano: kuchnię, zaplecze kuchenne (łącznie 11 pomieszczeń), 3 sale lekcyjne. Zalane
zostały asfaltem ubytki w nawierzchni boiska i zakonserwowany został plac zabaw.
Razem koszt remontu – 20 413,09 zł
ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ŻARCZYCACH DUŻYCH
W Zespole Placówek Oświatowych w Żarczycach Dużych wykonano następujące remonty:
− malowanie pomieszczeń- 4 klas lekcyjnych,
− malowanie pomieszczeń socjalnych, wymiana wykładziny, modernizacja instalacji elektrycznej i C.O. w pomieszczeniach, szatnia dla uczniów, pokój nauczycielski,
− usunięcie 6 szt. pni drzew, niwelacja terenu, zakup i montaż ogrodzenia panelowego typu
„Wega” 30 szt. o długości 75 m,
− położenie kostki brukowej na parkingu przy szkole o łącznej powierzchni 200 m2
− wymiana instalacji kanalizacyjnej o dł.5 m, wymiana umywalek dla przedszkolaków
i wymiana kaloryferów szt. 2 w pomieszczeniach przedszkola.
Łączny koszt przeprowadzonych remontów, zakupu materiałów to kwota ok. – 29 811,40 zł
SZKOŁA PODSTAWOWA W KOZŁOWIE
W roku szkolnym 2018/2019 w placówce dokonano następujących remontów:
− zamontowano nowe przyłącze elektryczne w stołówce,
− wymieniono roletę w drzwiach wejściowych na kuchnię,
− zamontowano dzwonek przy drzwiach wejściowych do szkoły,
− na bieżąco wykonywano drobne naprawy i likwidowano usterki,
− przeprowadzono generalne porządki w całej szkole i na terenie wokół szkoły,
− na górnym, korytarzu zorganizowano kącik relaksu i zabawy, zakupiono dwie kanapy i gry
korytarzowe,
− zakupiono klamkę elektroniczną do pokoju nauczycielskiego,
− pomalowano szatnię i wymieniono tam oświetlenie,
− w ramach projektu unijnego urządzono dwie pracownie: matematyczną i przyrodniczą.
− w ramach programu „Ratujemy i uczymy ratować” pozyskano fantomy do nauki resuscytacji.
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PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W KOZŁOWIE
Prace wykonane w PP Kozłów:
− montaż kabiny w WC
− zamontowanie obudowy grzejnika
− kompleksowy remont w łazienkach
− malowanie ścian na korytarzu
− naprawa parapetu zewnętrznego i malowanie ściany w sali
Razem koszt remontu – 20 886,32 zł
SZKOŁA PODSTAWOWA W REMBIESZYCACH
Zostały wykonane następujące prace konserwatorskie oraz remonty: malowanie sali nr.5
oraz biblioteki szkolnej i dwóch łazienek na I piętrze, renowacja podłogi w bibliotece
szkolnej, wymiana elementów placu zabaw, które wymagały naprawy oraz renowacji
zakup i renowacja vertikali w sali informatycznej oraz bibliotece szkolnej, niezbędne prace
konserwatorsko-porządkowe we wszystkich salach i pomieszczeniach szkoły
Razem koszt remontu – 4 261,53 zł
Koszt wykonania remontów w 2018/2019 r. w placówkach oświatowych Gminy Małogoszcz
wyniósł 100 136,02 zł.
Gmina sukcesywnie dąży do stworzenia systemu skutecznej, nowoczesnej edukacji. Szkoły
i placówki powinny stwarzać warunki zapewniające bezpieczeństwo, wysoką jakość nauczania
dostosowaną do kontynuowania kształcenia na wyższym etapie edukacyjnym oraz dostosowaną
do bieżących wymagań rynku pracy. Każda ze szkół oraz placówek obok realizacji statutowych
zadań dąży do stworzenia swojego indywidualnego charakteru, klimatu. W procesie tym priorytetem jest mobilność i atrakcyjność oferty edukacyjnej oraz stworzenie uczniom warunków do rozwoju kompetencji kluczowych, zainteresowań, pasji, kreatywności i otwartości na innych. Gmina
wspiera podejmowane działania w zakresie systematycznego rozwoju kwalifikacji kadry pedagogicznej zgodnego z polityką oświatową szkół i placówek. Dąży do zapewnienia jak najlepszych
warunków realizacji podstaw programowych pod kątem wyposażenia w środki dydaktyczne
oraz zapewnienia nowoczesnych, funkcjonalnych, estetycznych pomieszczeń.
8.6. Finansowanie oświaty w 2018/2019 r.
Zadania oświatowe finansowane są z budżetu państwa w formie subwencji oświatowej i dotacji
celowej oraz środków własnych gminy. W roku 2019 przyznano Gminie Małogoszcz subwencję
oświatową w wysokości 11 842 242,00 zł., dotację z budżetu państwa w kwocie 451 756,76 zł.,
dotację ze środków Unii Europejskiej w kwocie 539 791,02 zł. oraz dotację z budżetu Gminy
w kwocie 9 936 917,51 zł.
W roku szkolnym 2018/2019 r. gmina przekazywała miesięczną dotację na 1 dziecko uczęszczające do niepublicznego przedszkola w wysokości 602,12 zł.
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Wydatki na prowadzenie poszczególnych placówek oświatowych w przeliczeniu
na jednego ucznia w r. szk. 2018/2019 obrazuje poniższa tabela.

Lp.

Placówka

Wydatki

W przeliczeniu
na 1 ucznia

1.

SP Małogoszcz
Filia Leśnica

6 032 024,82

12 310,25

2.

SP Złotniki

1 927 764,60

13 114,04

3.

SP Kozłów

1 666 354,71

12 163,17

SP Rembieszyce

1 312 464,19

11 122,57

5.

SP Żarczyce Duże

1 159 300,32

19 649,15

6.

Filia Leśnica Oddz.”0”

85 568,34

6 112,02

7.

SP Rembieszyce Oddz. „0”
i przedszkolny

177 981,82

5 234,75

8.

Gimn. Małogoszcz

487 993,30

7 176,37

9.

Gimn. Złotniki

899 329,79

17 294,80

1 834 135,51

18 341,35

514 365,23

11 181,85

1 792 171,09

11 271,51

530 989,81

9 481,96

418 328,65

9 728,57

4.

10. LO Małogoszcz
11. PP Kozłów
12. PP Małogoszcz
13.

PP Złotniki

14. PP Żarczyce

8.7. Pomoc materialna dla uczniów w 2018/2019 – stypendia socjalne
Stypendium socjalne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie. Wniosek o przyznanie świadczenia składany
jest corocznie w terminie do 15 września każdego roku.
Kryterium dochodowe do otrzymania świadczenia to kryterium dla osoby w rodzinie z ustawy
o pomocy społecznej i w roku 2018/2019 wynosiło 528 zł na osobę.
W roku szkolnym 2018/2019 (I semestr) złożono 150 wniosków, z tego 149 spełniało kryterium
dochodowe. Wypłacono również 2 zasiłki szkolne. W II semestrze 141 wniosków spełniło
kryterium dochodowe oraz wypłacono 4 zasiłki socjalne. Stypendium socjalne zostało wypłacone
na ogólną kwotę – 128 360,00 zł.
W 2019 roku Gminna Komisja Stypendialna przyznała Stypendia Burmistrza Miasta i Gminy
Małogoszcz dla 36 uczniów za osiągnięcia naukowe na łączną kwotę 15 000 zł.
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8.8. Dożywianie – liczba uczniów korzystających z żywienia w poszczególnych placówkach
w roku szkolnym 2018/2019- dane z SIO stan na 30 września 2019

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Stołówka szkolna
SP Złotniki
ZSzO Małogoszcz
SP Kozłów
SP Rembieszyce
SP Żarczyce Duże
PP Małogoszcz
PP Kozłów
PP Złotniki
PP Żarczyce Duże
Razem

Liczba dzieci
ogółem
66
153
90
127
52
159
43
56
36
782

Liczba dzieci refundowanych
z MGOPS
36
41
10
40
9
10
1
6
3
156

8.9 Wyniki egzaminów - rok szkolny 2018/2019
- Szkoły podstawowe -wyniki egzaminu ośmioklasisty
•

Język polski
SP Małogoszcz
SP Żarczyce Duże
SP Rembieszyce
SP Złotniki
SP Kozłów
Gmina – 63 %
Powiat – 63 %
Województwo – 63 %
Kraj – 63%

63 %
51 %
67 %
59 %
66 %

•

Matematyka
SP Małogoszcz
SP Żarczyce Duże
SP Rembieszyce
SP Złotniki
SP Kozłów
Gmina – 41 %
Powiat – 43 %
Województwo – 44 %
Kraj – 45%

43 %
39 %
47 %
34 %
33 %

•

Język angielski
SP Małogoszcz
SP Żarczyce Duże
SP Rembieszyce
SP Złotniki
SP Kozłów
Gmina – 54 %
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58 %
40 %
52 %
47 %
52 %

Powiat – 56 %
Województwo – 57 %
Kraj – 59 %
- Wyniki z egzaminu gimnazjalnego klas III gimnazjum w roku szkolnym 2018/2019
Gimnazja:
Część humanistyczna z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie
Publiczne Gimnazjum w Małogoszczu – 59 %
Publiczne Gimnazjum w Złotnikach – 54,1 %
Gmina – 57 %
Powiat – 59 %
Województwo – 58 %
Część humanistyczna z zakresu języka polskiego
Publiczne Gimnazjum w Małogoszczu – 63 %
Publiczne Gimnazjum w Złotnikach – 59,1 %
Gmina – 61 %
Powiat – 64 %
Województwo – 63 %
Część matematyczno- przyrodnicza z zakresu matematyki
Publiczne Gimnazjum w Małogoszczu – 39 %
Publiczne Gimnazjum w Złotnikach – 40,7 %
Gmina – 40 %
Powiat – 45 %
Województwo – 42 %
Język angielski - podstawowy
Publiczne Gimnazjum w Małogoszczu – 69 %
Publiczne Gimnazjum w Złotnikach – 57,8 %
Gmina – 64 %
Powiat – 68 %
Województwo – 66 %
Język angielski – rozszerzony
Publiczne Gimnazjum w Małogoszczu – 56 %
Gmina – 51 %
Powiat – 52 %
Województwo – 50 %
WYNIKI MATURY - Liceum Ogólnokształcące w Małogoszczu
1. Zdawalność egzaminu maturalnego w liceach ogólnokształcących (%)
Kraj- 85 %
Województwo – 89 %
LO Małogoszcz – 90 %
Z danych wynika, że zdawalność egzaminu maturalnego w szkole jest wyższa niż w kraju
i w województwie.
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2. Średnie wyniki pisemnego egzaminu maturalnego (w %) z liceów ogólnokształcących
w kraju, województwie i w szkole.
Język polski
Kraj – 55 %
Województwo – 53 %
LO Małogoszcz – 49 %
Matematyka
Kraj – 64 %
Województwo – 67 %
LO Małogoszcz – 57 %
Język angielski
Kraj – 78 %
Województwo – 76 %
LO Małogoszcz – 67 %
- Ważniejsze osiągnięcia uczniów
LO Małogoszcz
Stypendium Prezesa Rady Ministrów - 1 uczeń
Stypendium dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego – 7 uczniów.
Stypendium naukowe Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz – 14 uczniów
- Udział uczniów w konkursach, olimpiadach przedmiotowych
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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VI Konkurs Historyczny o Żołnierzach Wyklętych – projekt muralu patriotycznego, międzynarodowy, II miejsce
„Europa z naszej ulicy” ogólnopolski I miejsce
Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego „An der KUL ist Deutsch cool”, ogólnopolski,
2 laureatki, 1 finalista
Konkurs „Alchemik”, ogólnopolski, wyróżnienie
„Niepodległa w obiektywie” , wojewódzki, I miejsce
XIII edycja Przeglądu Poezji Śpiewanej i Piosenki Poetyckiej, wojewódzki, II miejsce
Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Bezpieczeństwie, Ratownictwie i Obronie Cywilnej,
wojewódzki ,I i IV miejsce
VI Konkurs „Żołnierze niezłomni. Pamięci zapomnianym bohaterom naszego regionu”,
wojewódzki, III miejsce
VII Konkurs Recytatorski „Spotkanie ze Słowem”, wojewódzki, wyróżnienie
Ogólnopolska Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia, powiatowy,I miejsce
Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej drużyn mieszanych o Puchar Starosty Jędrzejowskiego,
rejonowy, III miejsce

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
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Szkoła Podstawowa w Małogoszczu
Międzynarodowy Turnieju Piłki Nożnej „HETMAN CUP 2019”,międzynarodowy,
II miejsce,
„25 lat Konwencji Praw Dziecka”, ogólnopolski, I miejsce – 1, wyróżnienie – 2,
„Kampania Edukacyjna Smog”, ogólnopolski, udział w finałowej gali – 2 nagrody,
XIX Turniej ,,Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”, ogólnopolski, XI miejsce
chłopców, Finał w Warszawie,
Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia” Trzymaj Formę”, ogólnopolski, II miejsce –
udział w gali finałowej, odbiór nagrody w Warszawie,
,,Zakręceni w przestrzeni” Wspólnie - Fundacji LafargeHolcim, ogólnopolski, Wyróżnienie
Kl. VII c,
VI Konkurs Kolęd i Pastorałek, ogólnopolski, I miejsce Chór szkolny,
III Ogólnopolski Konkurs Piosenki Niezłomnej i Niepodległej im. Henryka Rasiewicza
„Kima” Kielce 2018, ogólnopolski, II miejsce – 5 osób,
Turniej w piłce nożnej chłopców Wola Chorzelowska, ogólnopolski, III miejsce chłopcy,
Turniej Piłki Nożnej pod Patronatem Starosty Ostrowieckiego, Ogólnopolski, II miejsce,
III Ogólnopolski Konkurs Piosenki Niezłomnej i Niepodległej im. Henryka Rasiewicza
„Kima” Kielce 2018, wojewódzki, I miejsce Chór szkolny,
„Hej kolęda, kolęda” w Małogoszczu, wojewódzki, Wyróżnienie,
VII Konkurs Kolęd, Pastorałek i Piosenek Świątecznych „Kolęda płynie z wysokości”
w Nowinach, ogólnopolski, I miejsce oraz Nagroda Specjalna Prezydenta Miasta Kielce,
Konkurs SCRATCH DAY #SuperKoderów – ogólnopolski, I miejsce (nagroda dla szkoły –
tablet i gra edukacyjna Scootie Go!),
Ogólnopolski XIX Konkurs Poetycki „O Laur Wespazjana Kochowskiego”
w Szczekocinach, ogólnopolski
Maria Sosnowska, wyróżnienie oraz nagroda
specjalna Towarzystwa Kultury w Szczekocinach III miejsce i 5 wyróżnień,
Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia” Trzymaj Formę”, ogólnopolski, II miejsce,
Konkurs Poetycko-Plastyczny ,,Bł. Karolino, świeć nam przykładem”, ogólnopolski
Wyróżnienia dla 2 uczniów,
Olimpiada z języka angielskiego „PIONIER 2018”, ogólnopolski, Wyróżnienia
dla dwóch uczniów,
Konkurs Historyczny ,,Nasi sąsiedzi Żydzi”, ogólnopolski, Laureatka I miejsca,
XIII Konkurs Historyczny na Apel Poległych pt.,, Bohaterscy Synowie i Córy Powstań
Śląskich” , Ogólnopolski, 2 laureatki,
Konkurs Historycznym ,,O Żołnierzach Wyklętych”, ogólnopolski, Wyróżnienie,
Konkursu Nauk Przyrodniczych „Świetlik" dla klas 2, ogólnopolski, Wyróżnienie,
IX edycja konkursu „Akademia Planety Energii”, skierowanego do nauczycieli i uczniów
klas I-III, ogólnopolski, Wyróżnienie dla klasy,
VI Bieg Ulicami Małogoszcza - Bieg Bohaterów, ogólnopolski, I miejsce w swojej kategorii
wiekowej, II miejsce w swojej kategorii wiekowej, I miejsce w swojej kategorii wiekowej,
II miejsce w swojej kategorii wiekowej,
VII Wojewódzki Konkurs „Pojedynek na głosy”, wojewódzki, III miejsce

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Konkurs Piosenki Patriotycznej i Niepodległościowej, wojewódzki , I miejsce Chór szk.
Konkurs „ Mikołajki Marszałkowskie”, wojewódzki, laureat klasa IIc
Sztafetowe biegi przełajowe, wojewódzki, IX miejsce dziewczęta
Piłka nożna, wojewódzki, VI miejsce dziewcząt
Konkurs „ Z panem Scratchem za pan brat”, wojewódzki, II miejsce finalista
Konkurs VIII Świętokrzyskiego Dnia Bezpiecznego Internetu pod hasłem Razem
dla lepszego Internetu na teledysk – wojewódzki, wyróżnienie dla 2 uczennic
VI Konkurs Historyczny ,,Żołnierze Niezłomni, wojewódzki, wyróżnienie
Ogólnopolski Konkursu Historycznego ,,Losy żołnierza.....”, wojewódzki, Finalistka
Konkurs Piosenki Anglojęzycznej ATOM – wojewódzki, III miejsce
Konkurs Piosenki Obcojęzycznej w Bielinach- wojewódzki, wyróżnienie
Szkolny Konkurs Piosenki w Kielcach, wojewódzki, II miejsce, I miejsce w kategorii
zespoły wokalne
Finał Miniolimpiady klas I-IIIwojewódzki, III miejsce
Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymabarku Finał Wojewódzki, I miejsce w Finale Wojewódzkim XIX Turnieju chłopców, V miejsce dziewczęta, VI miejsce chłopcy
Turniej Piłki Nożnej o Puchar Prezesa K.S „Piast” Chęciny, wojewódzki, I miejsce
Piłka Nożna Chłopców, półfinał wojewódzki, II miejsce
Turniej Piłkarski z okazji Dnia Dziecka „Galacticos Cup” – Bodzechów – 1 czerwca 2019,
wojewódzki, klasy I – 5 miejsce
Konkurs plastyczny "Sport w wyobraźni ucznia", wojewódzki, 4 laureatów
Konkurs plastyczny na plakat, pod hasłem „Uzależnienia niszczą marzenia”, rejonowy,
laureat
Ogólnopolski Konkurs Historyczny ,,Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 19391948, rejonowy, laureat
XIX Turniej Puchar Tymbarka U – 12, powiatowy, I miejsce chłopcy
XIX Turniej Puchar Tymbarka U – 12, powiatowy, I miejsce dziewczęta
XIX Turniej Puchar Tymbarka U-10, powiatowy, I miejsce dziewczęta
XIX Turniej Puchar Tymbarka U-10 powiatowy, I miejsce chłopcy
XIX Turniej Puchar Tymbarka U-8 powiatowy, II miejsce chłopcy
Wojewódzki Konkurs Matematyczny, powiatowy, laureat
XVI Konkurs Przedmiotowy z Biologii, powiatowy, 3 uczniów
XVI Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego , powiatowy, 2 uczniów
Turniej piłki nożnej o puchar Starosty Powiatu Jędrzejowskiego, III miejsce
,Jędrzejowskie Szopki,,, powiatowy, laureat
Powiatowy Konkurs Matematyczny, II miejsce Kl. II, II miejsce kl. I Wyróżnienie kl. III
VI Powiatowy Konkurs Historyczny ,,Żołnierze Wyklęci”, finalista
Konkurs plastyczny Kartka Wielkanocna Miśka Zdziśka z życzeniami w kategorii kartki
do wydruku, powiatowy, Wyróżnienie
Konkurs Plastyczny na antyreklamę palenia papierosów „Nie bądź śmieszny – nie pal”
powiatowy, III miejsce

Szkoła Podstawowa w Kozłowie
• Finalistka – II Wojewódzki Konkurs z Języka Polskiego;
• Etap powiatowy – „Olimpiada promocji zdrowego stylu życia”;
• V miejsce – powiatowy konkurs „Zbiórka surowców wtórnych”;
• V i IX miejsce – powiatowy konkurs historyczny o „Żołnierzach Wyklętych”;
• I miejsce – powiatowy konkurs „Nie bądź śmieszny – nie pal”;
• II miejsce – powiatowy konkurs „Olimpiady Zdrowego Stylu Życia”;
• II miejsce – konkurs diecezjalny „Jan Paweł II patron rodziny”;
• I miejsce – gminny konkurs plastyczny „To właśnie jest Polska”;
• I miejsce – gminny konkurs „Młodzież zapobiega pożarom”;
• I miejsce – gminny konkurs plastyczny „Najpiękniejsza Pisanka Wielkanocna”;
• Dwa wyróżnienia – gminny konkurs plastyczny „Najpiękniejsza Pisanka Wielkanocna”;
• II miejsce – gminny konkurs plastyczny „To właśnie jest Polska”
• Wyróżnienie – gminny konkurs plastyczny „Gwiazda wigilijna”;
• I miejsce – gminny turniej Trójboju lekkoatletycznego drużynowo;
• II miejsce – gminny turniej Trójboju lekkoatletycznego drużynowo;
• III miejsce – gminny turniej Trójboju lekkoatletycznego indywidualnie;
• II miejsce – gminny turniej Trójboju lekkoatletycznego indywidualnie;
• II miejsce – gminny Bieg Ulicami Małogoszcza;
• III miejsce – gminny Bieg Ulicami Małogoszcza;
• 3 wyróżnienia – gminny konkurs plastyczny „Najpiękniejsza Gwiazda Betlejemska”;
• Dwóch finalistów – konkurs biblijny;
• I miejsce – gminny konkurs „Zbiórka surowców wtórnych”;
• Awans do finału – II Wojewódzki Konkurs z Języka Polskiego;
ZPO w Złotnikach
- II etap w Wojewódzkim Konkursie Informatycznym – 2 uczniów,
- II etap w Wojewódzkim Konkursie Fizycznym – 1 uczeń,
- II miejsce w gminnym konkursie plastycznym „A to Polska właśnie”,
- II miejsce w ogólnopolskim konkursie fotograficznym „Lato z książką”,
- I,II i III miejsce w powiatowym konkursie „Jędrzejowskie Szopki Bożonarodzeniowe”,
- wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie filmów amatorskich,
- I i II miejsce w Gminnym Konkursie Wiedzy o Wielkiej Brytanii,
- I miejsce w Gminnym Turnieju Wiedzy o Zdrowiu,
- dwie laureatki konkursu Galileo z matematyki,
- I miejsce w zawodach powiatowych – sztafetowe biegi przełajowe chłopcy i dziewczęta,
- II miejsce w zawodach powiatowych – sztafetowe biegi przełajowe chłopcy i dziewczęta,
- I miejsce w zawodach powiatowych – piłka nożna – dziewczęta - gimnazjum,
- III miejsce w Trójboju Lekkoatletycznym w Jędrzejowie – zawody powiatowe,
- I miejsce dziewcząt w Powiatowych Mistrzostwach Piłki Nożnej Halwej,
- I miejsce w Gminnym Konkursie Piłki Koszykowej Dziewcząt i Chłopców,
- II miejsce w Gminnym Turnieju Piłki Siatkowej Dziewcząt i Chłopców,
- III miejsce Miniolimpiada Sportowa w Małogoszczu,
- II miejsce w Biegu Ulicznym w Małogoszczu,
- III miejsce w IX edycji Turnieju o Puchar Tymbarka.
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Projekty edukacyjne
Placówki oświatowe Gminy Małogoszcz uczestniczą w realizacji różnorakich projektów edukacyjnych.
Liceum Ogólnokształcące w Małogoszczu:
•
•
•
•
•
•
•

„Szkoła Pozytywnych Myśli – Bezpieczeństwo Online” - certyfikat
„Dzień Przedsiębiorczości” ogólnopolski program praktyk pod honorowym patronatem
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Projekt „NIE DLA PRZEMOCY”
Projekt „Szybuj bezpiecznie w Internetowej Chmurze”
Projekt STOP DOPALACZOM
Konkurs architektoniczny „Zakręceni w przestrzeni”
Program „Erasmus +”

SP Małogoszcz:
− Projekt edukacyjny „Lepsza szkoła”,
− Projekt edukacyjny „ #SuperKoderzy” (zajęcia z robotyki ścieżka edukacyjna Robo Matematycy, w ramach uzyskanego grantu 3000zł)
− Projekt edukacyjny pt. „Liczymy na zdrowie!” w ramach programu mPotęga (dotacja
dla szkoły w kwocie 4140.00 zł)
• udział w Programie edukacji zdrowotnej "Bieg po zdrowie" .
• ,,Trzymaj formę”,
• ,,SKS” finansowany przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego oraz Ministerstwo
Sportu i Turystyki
• Ogólnopolski program promujący bezpieczeństwo uczniów „Akademia Bezpiecznego
Puchatka”
• ,,Dzień bezpiecznego internetu”
− ,,Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze”
− ,,Cała Polska czyta dzieciom”
− ,,Międzynarodowy miesiąc bibliotek szkolnych”
− ,,Góra grosza” akcja Towarzystwa Nasz Dom
− ,,Zbiórka surowców wtórnych”,
− „Zdobądź fundusze za puste tusze”
− ,,Świadomy wie co robić z ZSEE” – zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
− „Zdrowo żyjesz- wygrywasz” Europejski Kodeks Walki z Rakiem, Edukacja Onkologiczna
− Cykl zajęć edukacyjnych dotyczących zdrowego odżywiania i udział w programie
edukacyjnym - „Dzwonek na drugie Śniadanie” oraz ,,Śniadanie daje moc”
− Udział w projekcie edukacyjnym UNICEF
− Zbiórka nakrętek dla fundacji ,,Miśka Zdzisia” z Jędrzejowa i mieszkanki Małogoszcza chorej
na raka.
Gmina Małogoszcz realizuje również w SP Złotniki, SP Rembieszyce, SP Kozłów i SP Żarczyce
Duże projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Rozwój wiedzy i kompetencji i uczniów
z Gminy Małogoszcz. Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych oraz kształtowanie właściwych postaw i umiejętności na rynku pracy u 90 % uczniów oraz podniesienie kompetencji zawodowych u 100 % wspartych w projekcie nauczycieli. Dofinansowanie projektu z UE
wynosi 648 125 zł., wkład własny Gminy niepieniężny 77 175 zł. Zakończenie projektu czerwiec
2020r.
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Gmina Małogoszcz jest partnerem projektu Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa
Świętokrzyskiego (e-Pracownie WŚ). W ramach projektu SP w Kozłowie i SP
w Rembieszycach zostaną wyposażone pracownie informatyczne w komputery (po 25
dla każdej placówki) oraz w roboty edukacyjne do nauki programowania po 1 068,00 zł. każdy.
Termin realizacji projektu wrzesień 2019 r.

9. DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEKI I DOMU KULTURY
9.1. Biblioteki:
Misja: Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Małogoszczu działa dla społeczności lokalnej
w oparciu o jej zasoby. Naszą misją jest zaspokajanie potrzeb czytelniczych, edukacyjnych
i informacyjnych, wspieranie rozwoju intelektualnego oraz kształtowanie nawyków czytelniczych
głównie wśród dzieci i młodzieży.
Sieć bibliotek
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Małogoszczu jest samorządową instytucją kultury,
wpisaną do rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Organizatora. Wszystkie swoje zadania realizuje w siedzibie głównej w Małogoszczu, ul. Jaszowskiego 3A, w której znajdują się:
czytelnia, wypożyczalnia dla dzieci i dorosłych, czytelnia internetowa. Poza siedzibą główną
na terenie gminy funkcjonują trzy filie biblioteczne: w Kozłowie (pomieszczenie
w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej); w Złotnikach i Żarczycach Dużych (pomieszczenia
w budynku Zespołu Placówek Oświatowych).
Pracownicy
MGBP Małogoszcz: Dyrektor – 1 etat, Bibliotekarz – 1 etat, główna księgowa – 1/4 etatu
Filia Kozłów: Bibliotekarz – 1 etat
Filia Złotniki: Bibliotekarz – 1 etat
Filia Żarczyce Duże: Bibliotekarz – 1 etat
Ogółem: 6 pracowników - 5,25 etatów
Liczba czytelników w 2019 r.
Ogółem: 1 680
w tym do lat 15: 507
Stan księgozbioru
Ogółem MGBP w Małogoszczu: 35 521
Wypożyczenia
Ogółem: 35 252
Wypożyczenia do lat 15: 14 284
Odwiedziny (wypożyczalnia, czytelnia, czytelnia internetowa, na imprezach bibliot.)
Ogółem: 21 714
Zakupy
Ogółem (j.inw.): 1344
w tym: ze środków własnych (j.inw.) 826
ze środków MKiDN (j.inw.) 518
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Wydatkowana kwota na zakup książek
Ogółem: 24 383,00
w tym: ze środków własnych (zł.) 14 630,00
ze środków MKiDN (zł.)
9 753,00
Ważniejsze formy pracy i działalności zorganizowane w 2019 r. na rzecz społeczeństwa
Data
Styczeń
Luty

Luty
Luty
Marzec

Marzec
Marzec

Marzec
Marzec
Marzec
Kwiecień

Maj

Maj
Maj
Czerwiec

Czerwiec
Czerwiec
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Nazwa
Spotkanie DKK
(klub dla dorosłych)
Spotkanie z A. Błachucką z
okazji Bitwy pod
Małogoszczem pt. ”Nie dbam
jaka spadnie kara”
Światowy Dzień Kota - Inscenizacja
Walentynki w bibliotece –
dwa spotkania DKK
Wiosna z książką - trzy spotkanie DKK
(kluby dla dzieci i młodzieży)
Spotkanie DKK
(klub dla dorosłych)
Spotkanie autorskie z Andrzejem Zygmuntem Rola-Stężyckim
Zwiastuny wiosny
Pasowanie na czytelnika

Liczba osób
4

Organizator
Filia Kozłów

25

Biblioteka Małogoszcz

25

Filia Złotniki, Biblioteka
szkolna
Filia w Żarczycach
Dużych
Filia w Żarczycach
Dużych

Konkurs recytatorski wierszy
Brzechwy i Tuwima
Kwiecień z książką – spotkanie
DKK (kluby dla dzieci i młodzieży)
Maj z książką – Trzy spotkania DKK
(kluby dla dzieci i młodzieży)
Spotkanie DKK
(klub dla dorosłych)
Spotkanie autorskie z Zofią
Stanecką
Przedszkolaki w bibliotece –
Głośne czytanie, zgadywanki,
rebusy
Spotkanie DKK
(klub dla dorosłych)
Sześć spotkań DKK
(kluby dla dzieci i młodzieży)

15

28
31

6

Filia Kozłów

24

Biblioteka Małogoszcz

15
17

Filia w Kozłowie
Filia Złotniki, Biblioteka
szklona
Filia Złotniki, Biblioteka
szklona
Filia w Żarczycach
Dużych

14

35

Filia w Żarczycach
Dużych

5

Filia Kozłów

60
152

Filia w Żarczycach
Dużych
Biblioteka Małogoszcz

5

Filia Kozłów

67

Filia w Żarczycach
Dużych

Sierpień

Spotkanie DKK
(klub dla dorosłych)
Narodowe Czytanie

Wrzesień

Październik
Październik
Listopad

Grudzień
Grudzień
Grudzień

Spotkanie DKK
(klub dla dorosłych)
Przedstawienie „Królewna
Śnieżka”
Spotkanie autorskie
„W poczekalni pamięciopowieść A. Błachuckiej o bohaterze powstania styczniowego Zygmuncie N. Rzewuskim
Spotkanie DKK
(klub dla dorosłych)
Lekcja biblioteczna Zwyczaje
i obyczaje świąteczne
Mikołajkowe spotkanie z
książką - Dwa spotkania DKK
(kluby dla dzieci i młodzieży)

8

Filia Kozłów

15
11
17

MGBP Małogoszcz
Filia w Kozłowie
Filia w Żarczycach
Dużych
Filia w Kozłowie

6

30

Filia Złotniki, Biblioteka
szklona
Biblioteka Małogoszcz

4

Filia w Kozłowie

15

Filia w Żarczycach
Dużych
Filia w Żarczycach
Dużych

78
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W 2019 r. biblioteka wraz z filiami przystąpiła do projektu „Mała książka - wielki człowiek”.
Dzieci w wieku od 3 do 6 lat, które odwiedziły bibliotekę z rodzicem odebrały za darmo
Wyprawkę Czytelniczą. Za każdą wizytę w bibliotece zakończoną wypożyczeniem książki, Mały
Czytelnik otrzymał naklejkę, a po zebraniu 10 naklejek pamiątkowy dyplom Małego Czytelnika.
Biblioteka ogółem otrzymała 180 wyprawek, na koniec grudnia 2019r. wydano dzieciom 162
wyprawki czytelnicze. Projekt będzie kontynuowany w 2020 roku.
Organizatorem projektu „Mała książka – wielki człowiek” jest Instytut Książki. Projekt
jest finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Wykonanie budżetu Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Małogoszczu za 2019 r.
Dotacja przekazana od Urzędu Miasta i Gminy – 351 988,00
Dotacja Biblioteki Narodowej – 9 753,00
Wydatki finansowe z dotacji Urzędu Miasta i Gminy – 351 988,00
Wydatki finansowe z dotacji Biblioteki Narodowej – 9 753,00
9.2. Dom Kultury
Dom Kultury w Małogoszczu działa na terenie gminy Małogoszcz od 1983 roku.
Jego głównym celem jest upowszechnianie kultury poprzez działania aktywizujące różne grupy
wiekowe , celem zachęcenia ich do uczestnictwa w poczynaniach kulturalnych o charakterze czynnym lub biernym. Pracownicy stwarzają wiele możliwości spędzania wolnego czasu, rozwoju pasji i zainteresowań, realizowania potrzeb twórczych w bezpiecznej, przyjaznej atmosferze, wolnej
od uzależnień , a także integrację grup społecznych z różnych środowisk. By to umożliwić pracuje
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na to cała kadra Domu Kultury w Małogoszczu, w skład której wchodzą działy oraz samodzielne
stanowiska pracy w obsadzie kadrowej: pełny etat 12¾ , prace wykonywane na umowy zlecenia
w ilości –23 umów.
Ogółem w Domu Kultury prowadzonych jest 16 różnorodnych form, z których korzysta ponad
390 osób tygodniowo w przedziale wiekowym od 4 do 80 lat i więcej:
- Studio Piosenki (około 40 osób)
- zespoły taneczne (4 grupy –około 90 osób)
- grupy teatralne „Kafelek” (3 grupy –około 30 osób)
- Zespół Pieśni i Tańca DK Małogoszcz (21 osób)
- Kapela Heńka (5 osób)
- Zespół Śpiewaczy „Bochenianki” (13 osób)
- Orkiestra Dęta (15 osób)
- nauka gry na instrumentach muzycznych (perkusja, gitara, keyboard, akordeon) (ok.30 osób)
- Klub Młodego Modelarza „Sklejacze” (5 osób)
- Małogoski Oddział Powstańczy Klub Historyczny DK Małogoszcz (8 osób)
- Klub Ekologa (około 10 osób)
- Sekcja Szachowa (około 8 osób)
- zajęcia świetlicowe (średnio 15 osób tygodniowo)
- zajęcia plastyczne (średnio 10 osób tygodniowo)
- zajęcia fitness (średnio 25 osób)
- Siłownia (średnio 90 osób tygodniowo, 5475 osób w 2019 roku)
Współpraca z placówkami oświatowymi z terenu gminy Małogoszcz (Żarczyce Duże, Rembieszyce, Złotniki, Kozłów, Małogoszcz), Ochotniczą Strażą Pożarną, Strażą Miejską, Policją,
Szkolną Grupą Przysposobienia Obronnego „Orlęta Poland Commando” , Zagrodą Edukacyjną
„Ostoja Dworska” w Leśnicy, Kołami Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Małogoszcz, Stowarzyszeniem Emerytów, Rencistów i Inwalidów „Senior” w Małogoszczu, lokalnymi przedsiębiorcami, animatorami, a także firmami ochroniarskimi w znacznej mierze przyczynia się do organizacji cyklicznych i okolicznościowych imprez kulturalnych, są to m. in.
- Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
- Obchody Bitwy pod Małogoszczem z 24 lutego 1863 r.
- Ogólnopolskie Konfrontacje Zespołów Tanecznych
- Kwalifikacje Wstępne Konkursu Piosenki „Wygraj Sukces”
- Koncerty z okazji Dnia Kobiet, Dnia Matki
- Festyny z okazji Święta Majowego , Dnia Dziecka
- Turystyczny Rajd Rowerowy „Po małogoskie ziemi i nie tylko ...”
- Dni Małogoszcza
- Prezentacje Folklorystyczne „Rym cym cym … na ludowo”
- Wakacje z Domem Kultury
- Piknik na Pożegnanie Lata
- Ogólnopolski Festiwal Piosenki Dzieci i Młodzieży „Nad Wierną Rzeką”
- Obchody Święta Niepodległości
- Wigilia dla mieszkańców miasta i gminy Małogoszcz
Ogólnie w 2019 roku Dom Kultury w Małogoszczu, we współpracy z różnymi instytucjami,
zorganizował 57 imprez, w których uczestniczyło ponad 18 100 osób.
Stała, obustronna współpraca z lokalnymi mediami (Radio Kielce, Radio „FaMa”, gazeta
codzienna „Echo Dnia”, tygodnik „Gazeta Jędrzejowska” , Telewizja Regionalna TVP Kielce,
Telewizja Świętokrzyska) pozwala systematycznie promować działania, organizowane przez Dom
Kultury w Małogoszczu, a także sukcesy naszych podopiecznych.
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Dzieci, młodzież oraz dorośli z naszego Domku Kultury aktywnie uczestniczą w licznych konkursach, festiwalach na terenie kraju, jak i Europy, zdobywając prestiżowe nagrody oraz promując
naszą gminę.
W 2019r. pomoc finansową oraz rzeczową przy organizacji imprez kulturalno- rozrywkowych
i konkursach wsparło Dom Kultury 30 firm, zakładów pracy i instytucji.
W naszej działalności maksymalnie wykorzystujemy istniejące możliwości lokalowe, finansowe
i kadrowe. Utrudnienia w działalności i rozwoju DK stanowi baza lokalowa, która wymaga
gruntownego remontu aby poszerzyć działalność niezbędna jest rozbudowa.

10. ORGANIZACJA POMOCY SPOŁECZNEJ
10.1 Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Małogoszczu
Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Małogoszczu jest gminną jednostką
organizacyjną, realizującą zadania własne i zlecone gminy z zakresu pomocy społecznej. Swoim
obszarem działania obejmuje Miasto i Gminę, w której zamieszkuje 11600 mieszkańców. MGOPS
został powołany Uchwałą Rady Narodowej Miasta i Gminy z dnia
28 marca 1990r w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą - Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Małogoszczu.
MGOPS w 2019 roku realizował w głównej mierze zadania wynikające z ustawy z dnia
12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018, poz. 1508 ze zm.), a także z niżej
wymienionych ustaw, w szczególności:
• ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017, poz. 1832 ze zm.);
• ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U.
z 2018, poz. 998 ze zm.);
• ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015, poz. 1390)
• ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.
z 2018, poz. 1510 ze zm.);
• uchwał rady miejskiej, zawartych umów i porozumień.
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Małogoszczu mieści się na parterze budynku,
będącego własnością Urzędu Miasta i Gminy. Ośrodek zajmuje 4 pomieszczenia (pokój
kierownika i 3 pokoje w których pracuje po trzech, czterech pracowników). Pomieszczenia, które
zajmuje MGOPS wyposażone są w sprzęt umożliwiający wykonywanie pracy biurowej. Warunki
lokalowe nie są dobre, bowiem nie dają klientom możliwości swobodnego przedstawiania swoich
problemów w warunkach chroniących ich prywatność.
W strukturach zatrudnienia w roku 2019 był 1 kierownik, 3 pracowników socjalnych,
4 specjalistów pracy socjalnej, 2 asystentów rodziny, 7 opiekunek środowiskowych zatrudnionych
na umowę o pracę i 19 pomocy sąsiedzkich zatrudnionych na umowę zlecenie, a także główna
księgowa. Zarówno kierownik, księgowa jak i pracownicy socjalni zatrudnieni w jednostce
legitymują się właściwymi kwalifikacjami na zajmowanych stanowiskach.
Do obowiązków pracowników socjalnych należy m.in. przyjmowanie zgłoszeń klientów
o udzielenie pomocy, rozpoznawanie i diagnoza potrzeb socjalnych mieszkańców,
przeprowadzanie wywiadów środowiskowych i kompletowanie niezbędnej dokumentacji
do przyznawania świadczeń, wnioskowanie o udzielenie pomocy, prowadzenie akt osobowych
klientów. Stan zatrudnienia pracowników socjalnych jest zgodny z art. 110 ust. 11 ustawy
z dn. 12 marca 2004r o pomocy społecznej, gdyż na jednego pracownika socjalnego przypada
1657 mieszkańców.
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Na realizację zadań zleconych i własnych Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
wydatkował w 2019 r . łącznie kwotę 3.002.702,37
➢ Ze środków budżetu gminy: 1.908.886,20 zł
➢ Ze środków budżetu państwa: 1.010.742,89 zł
Szczegółową strukturę wydatków uwzględniającą rodzaje realizowanych zadań przedstawia
zestawienie poniżej.
Tabela nr 1. Struktura wydatków MGOPS w 2019 roku w podziale na zadania
Wydatki pokryte Wydatki pokryte
Podział zgodnie z klasyfikacja budżetową
ze
środków z
dotacji
gminy
zewnętrznych
85195
Pozostała działalność. Ochrona zdrowia
85202
Domy Pomocy Społecznej
85205
Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy
w rodzinie
85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane
za osoby pobierające niektóre świadczenia
z pomocy społecznej, niektóre świadczenia
rodzinne
85214
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
85215
Dodatki mieszkaniowe
85216
Zasiłki stałe
85219
Ośrodek Pomocy Społecznej
85228
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze
85230
Posiłek w szkole i w domu. Pomoc społeczna
85503
Karta Dużej Rodziny. Rodzina
85504
Wspieranie rodziny
85508
Rodziny zastępcze. Rodzina
RAZEM
Źródło: Opracowanie własne
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0,00

1.260,00

524.338,34

0,00

7.378,30

0,00

0,00

16.162,65

167.698,00

194537,43

18.212,14

0,00

0,00

186.106,02

668.324,82

142.060,00

289.724,28

25.340,00

105.098,30

416 000,00

0,00

1.087,79

65.850,59

28.189,00

62.261,43

0,00

1.908.886,20

1.010.742,89

Najważniejszym celem działania Ośrodka jest rozpoznanie i zaspokojenie podstawowych
potrzeb życiowych osób i rodzin zgodnie ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.
W codziennej pracy Ośrodek często mierzy się z trudnymi problemami ludzkimi takimi jak:
ubóstwo, długotrwała choroba, bezrobocie, niepełnosprawność, bezradność w sprawach
opiekuńczo-wychowawczych, przemoc, alkoholizm czy bezdomność.
Tabela nr 2 Powody trudnej sytuacji życiowej
Powód trudnej sytuacji życiowej

Liczba rodzin

Liczba osób
w rodzinach

Ubóstwo

149

423

Sieroctwo

1

3

Bezdomność

7

7

Wielodzietność

46

255

Bezrobocie

114

338

Niepełnosprawność

97

214

Długotrwała lub ciężka choroba

207

498

Rodziny niepełne

21

70

Rodziny wielodzietne

5

27

Przemoc w rodzinie

25

80

Alkoholizm

25

65

Narkomania

1

1

Trudności w przystosowaniu się do życia 5

8

po opuszczeniu zakładu karnego
Zdarzenie losowe

2

6

Źródło: Opracowanie własne

10.2. Formy pomocy
Wychodząc tym problemom naprzeciw Ośrodek, przyznaje osobom i rodzinom różnorodną
pomoc np. w formie finansowej w postaci zasiłków celowych, okresowych czy specjalnych.
Świadczy także pomoc w postaci usług opiekuńczych, usług specjalistycznych, organizuje
pogrzeby osobom nie mających nikogo bliskiego. Szeroko rozpowszechniana jest także praca
socjalna, która wspiera osoby i rodziny znajdującej się w trudnej czy nawet kryzysowej sytuacji
życiowej.
W 2019 roku wydatki na zadania z zakresu pomocy społecznej obrazuje tabela nr 3.
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Tabela nr 3. Struktura wydatków MGOPS w 2019 roku w podziale na zadania

Lp.

Rodzaj świadczenia

Liczb
a osób

Kwota
wypłaconych
świadczeń
w złotych

Zadania własne
1.

Zasiłki stałe(dotacje)

40

188.437,00

2.

Zasiłki okresowe (dotacje)

101

194.565,00

Dożywianie ogółem

694

521.098,30

3.

* dotacja

416.000,00

* własne

105.098,30

- zasiłki celowe na dożywianie w ramach
programu „posiłek w szkole i w domu”:

612

428.568,00

- dożywianie dzieci w szkołach:

213

92.530,30

Zasiłki celowe i specjalne celowe (własne),
zakup odzieży, obuwia, opału, żywności,
artykułów szkolnych, drobne remonty, leki,
świadczenia medyczne itp.

290

585.122,00

5.

Schronienie (własne)

2

11.144,00

6.

Pobyt w domu pomocy społecznej

21

514.938,00

7.

Pomoc w formie usług opiekuńczych (własne)

36

289.724,28

8.

Składki
na
podopiecznych

37

16.163,00

9.

Pomoc w formie specjalistycznych
opiekuńczych (dotacja)

5

25.340,00

4.

ubezpieczenie

zdrowotne

usług

MGOPS współpracuje na bieżąco ze szkołą, Policją, Urzędem Gminy, Ośrodkiem Zdrowia,
placówkami Oświatowymi, Sądem. Szczególnie ścisła współpraca jest nawiązywana w ramach
procedury Niebieskiej Karty. Działanie wszystkich służb daje możliwość rozwiązania problemów
z rożnych perspektyw. Jest to systemowe podejście do problemów społecznych, które ma na celu
wzmacnianie i znalezienie najlepszego rozwiązania w tych trudnych problemach życiowych
klienta.
W 2019 r Ośrodek realizował również inne zadania między innymi prowadził rządowy
program Karty Dużej Rodziny. W 2019 roku do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
wpłynęły 129 wnioski zarówno w formie tradycyjnej jak i za pośrednictwem Platformy
Informacyjno-Usługowej Emp@tia. Liczba osób którym wydano Kartę Dużej Rodziny to: 407
z tego dla rodziców /małżonków 271, dla dzieci 136/.
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Wśród innych inicjatyw podejmowanych przez MGOPS w Małogoszczu było wydawanie
skierowań do organizacji z których to mieszkańcy mogli uzyskać żywność o przedłużonym czasie
przydatności do spożycia. Liczba wydanych skierowań 2 dla 6 osób.
Pracownicy socjalni wraz z Policją monitorowali miejsca pobytu osób bezdomnych z tereny
gminy Małogoszcz. Ośrodek kierował i opłacał pobyt w schronisku w okresie zimowym
bezdomnym, którzy wyrazili chęć umieszczenia (2 osoby)
Uczestniczył w organizacji kolonii dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Małogoszcz, łącznie
20 osoby:
•
dzieci uczestniczyło w koloniach w Dźwirzynie w ramach współpracy z kuratorium Oświaty,
•
14 dzieci uczestniczyło w koloniach w Dąbkach organizowanych przez Gminną Komisję
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zadaniem MGOPS w Małogoszczu
była rekrutacja dzieci.
Ustalał prawa do bezpłatnej opieki zdrowotnej. Ośrodek pomocy społecznej realizuje zadanie
gminy polegające na ustalaniu uprawnień osób do bezpłatnej opieki zdrowotnej, finansowanej
ze środków publicznych. W 2019 roku wydano 18 decyzji w tej sprawie.
W kooperacji z parafią jak również GKRPA ustalał listę osób które finalnie otrzymały
paczki/talony na święta.
Współpracował również z organizacjami pozarządowymi m. in. z Fundacją Euro-Partner,
czy ze Stowarzyszeniem Emerytów, Rencistów i Inwalidów „Senior” wspierając osoby starsze
oraz niepełnosprawne. Pomagał im współuczestniczyć w różnych programach np. Tele-opaska,
czy imprezach okolicznościowych. Działania te mają pozytywny wymiar ponieważ mieszkańcy
naszej Gminy mają okazję do spotkań, pomaga to im zintegrować się a tym samym stworzyć
między sobą krąg wsparcia pomocowego.
Pomimo wielu skutecznych działań wciąż jest niedosyt ponieważ Gmina nie posiada Domu
pomocy społecznej, ośrodka interwencji kryzysowej, ośrodków wsparcia, punktu informacyjnego
dla osób niepełnosprawnych, mieszkań chronionych czy noclegowni dla bezdomnych.
10.3. Programy realizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
1. Gminny program wspierania rodziny na lata 2019-2021 (uchwała nr V/32/19 Rady
Miejskiej)
Głównym celem programu jest wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu
funkcji opiekuńczo wychowawczych poprzez zintegrowanie i spójne działania na rzecz dziecka i
rodziny, mające wpływ na wzmocnienie lub odzyskanie zdolności do właściwego wypełniania
funkcji rodzicielskich oraz odpowiedniego pełnienia ról społecznych. W tym celu w programie
zawartych jest szereg szczegółowych działań, które mają umożliwić osiągnięcie założonego celu.
Gminny program wspierania rodziny w gminie Małogoszcz ukierunkowany jest przede wszystkim
na problemy rodzin bezradnych w sprawach opiekuńczo-wychowawczych:
− rodzin wielodzietnych i niepełnych
− rodzin zmagających się z problemami wychowywania dzieci w wieku dojrzewania
− rodzin przeżywających trudności związane ze stanem zdrowia dziecka (np. dzieci chore,
niepełnosprawne, nadpobudliwe, z zaburzeniami zachowania)
− rodzin znajdujących się w sytuacjach kryzysowych i zagrożonych kryzysem w których
występują konflikty, uzależnienia, bezrobocie, ubóstwo i inne negatywne zjawiska
zachodzące w rodzinach
− rodzin dotkniętych przemocą
− rodzin którym została odebrana lub ograniczona władza rodzicielska
Wszystkie działania podejmowane w 2019r w ramach niniejszego programu realizowane były
w oparciu o szczegółową diagnozę i rozeznanie skali problemów z którymi borykają się rodziny
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wymagające wsparcia. Program był realizowany na wielu płaszczyznach we współpracy
z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz rodziny. Wszystkie rodziny u których
zdiagnozowano problemy opiekuńczo- wychowawcze uzyskały wsparcie.
Wskaźnik oceny działań:
Liczba rodzin niewydolnych wychowawczo i prowadzeniu gospodarstwa domowego – 32
Liczba rodzin niepełnych – 21
Liczba rodzin wielodzietnych – 5
Trudności w sferze opiekuńczo- wychowawczej, które przejawiają rodziny rzadko występują
samodzielnie. Najczęściej są one skorelowane z dodatkowymi problemami takimi jak ubóstwo
i związane z nim bezrobocie, długotrwała choroba lub niepełnosprawność członka rodziny.
Nierzadko niewydolność wychowawcza rodziny wynika z występującej w niej przemocy
czy alkoholizmu.
Zakres diagnozy
Liczba rodzin
Rodziny bezradne w sprawach opiekuńczo 32
wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa
domowego
Rodziny niepełne
21
Rodziny wielodzietne
5
Dodatkowe problemy w rodzinie
Ubóstwo
149
Bezrobocie
114
Niepełnosprawność
97
Długotrwała choroba
207
Alkoholizm
25
Przemoc
25
Rodziny w których zdiagnozowano problemy opiekuńczo- wychowawcze zostały objęte pomocą
finansową oraz pracą socjalną prowadzona przez pracowników socjalnych. Osoby były kierowane
na konsultację specjalistyczną (m.in. poradnictwo prawne, psychologiczne, pedagogiczne)
Nieocenionym formą pomocy dla rodzin zagrożonych kryzysem zwłaszcza w kontekście
ograniczenia lub utraty praw rodzicielskich jest asystenturą rodzin.
Wskaźnik oceny działań:
Liczba rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny - 24
Liczba dzieci w w/w rodzinach - 46
Pomimo wszechstronnych działań na rzecz dziecka i rodziny a także prowadzonej pracy socjalnej,
asystentury w rodzinach niewydolnych wychowawczo i poradnictwa specjalistycznego w pieczy
zastępczej przebywa 13 dzieci z terenu gminy Małogoszcz
Wskaźnik oceny działań:
Liczba dzieci przebywających w rodzinie zastępczej niespokrewnionej - 4
Liczna dzieci przebywających w rodzinie zastępczej spokrewnionej - 9
Liczba zabezpieczonych dzieci w trybie art. 12 a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie -2
Kwota wydatków poniesionych z tytułu odpłatności za pobyt w pieczy zastępczej 50708,78 zł
Mając na uwadze dużą skuteczność w udzielaniu pomocy rodzinom niewydolnym
w sprawach opiekuńczo – wychowawczych konieczne jest utrzymywanie dotychczasowego
kierunku działań, a przede wszystkim wysokiej aktywności pozostałych instytucji mających
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w swoich zadaniach pracę z rodziną. Istotne jest aby system wspierania rodziny w gminie
Małogoszcz nie ograniczał się ściśle do działań związanych z pomocą społeczną i nie był
adresowany wyłącznie do rodzin, które już są dotknięte problemami opiekuńczowychowawczymi. Ważnym elementem działań podejmowanych przez wszystkie instytucje
i organizacje funkcjonujące na terenie gminy powinny być działania profilaktyczne w tym:
informacyjne, edukacyjne, integracyjne i aktywizujące.
2. Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie dla Miasta i Gminy Małogoszcz na lata 2019-2022 przyjęty został Uchwałą Nr
VI/46/19 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 marca 2019 roku. Jego głównym celem jest
przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, zwiększanie dostępności i skuteczności pomocy dla rodzin
w których stosowana jest przemoc, ochrona ofiar przemocy w rodzinie a także zmniejszenie jej
rozmiaru.
Realizacja celu programu odbywa się zwłaszcza poprzez monitorowani i diagnozowanie
zjawiska przemocy na terenie gminy Małogoszcz, ale także poprzez podnoszenie poziomu wiedzy
i wrażliwości społecznej mieszkańców naszej gminy na temat zjawiska przemocy, jego przejawów
i form.
Powołany Zespół Interdyscyplinarny bezpośrednio monitoruje zjawisko przemocy
w Gminie Małogoszcz, współpracując w tym zakresie z wszystkimi instytucjami realizującymi
program.
W 2019r. odbyły się cztery spotkania zespołu interdyscyplinarnego, na jego posiedzeniach
omawiane były sprawy organizacyjne zespołu oraz grup roboczych, a także dokonywano oceny
sytuacji w rodzinach w wyniku prowadzonego monitoringu i podejmowanych działań,
decydowano również o zakończeniu procedury niebieskiej karty w prowadzonych rodzinach.
Dyskutowano na temat poprawy i zwiększenia skuteczności działań zespołu w celu podnoszenia
świadomości społecznej mieszkańców gminy Małogoszcz na temat przemocy w rodzinie.
Wskaźniki do oceny działań:
Liczba rodzin objętych procedurą „Niebieskie Karty” – 23;
Liczba wizyt monitorujących środowisko w związku z przemocą domową – 307;
Liczba zakończonych spraw w ramach procedury „Niebieskie Karty” – 13;
Liczba Zespołów Interdyscyplinarnych - 4 ;
Liczba posiedzeń grup roboczych – 52;
Liczba
interwencji prawnych związanych z występowaniem przemocy w rodzinie
(zawiadomienia do Prokuratury 1, Policji – 1, wnioski do Sądu –1)
Liczba osób biorących udział w programach korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących
przemoc -5
Liczba osób przeszkolonych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 2
Należy zaznaczyć, że liczba odnotowanych przypadków przemocy nie odzwierciedla rzeczywistej
sytuacji, problem ten dotyczy znacznie większej liczby rodzin. Do tego dochodzi też problem
alkoholizmu, który wpływa na wzrost zachowań agresywnych.
Realizując w 2019r cele programu dążono do rozwoju spójnego i wielopoziomowego
systemu przeciwdziałania przemocy opartego o wyspecjalizowane zasoby ludzkie
i instytucjonalne, pomiędzy którymi istnieje relacja współpracy. Elementami takiego systemu na
poziomie gminy Małogoszcz są pracownicy wszystkich instytucji z danego terenu,
zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy domowej, włączeni w proces niesienia pomocy
osobom i ich rodzinom uwikłanym w przemoc. Pomiędzy specjalistami i instytucjami istnieje
współdziałanie i kooperacja. We współpracy wypracowana jest i realizowana strategia pomocy
rodzinie dotkniętej przemocą. System pomocy rodzinom dotkniętym przemocą opiera
się o diagnozę problemu uwzględniającą skalę zjawiska, ofertę placówek i instytucji w zakresie
52

działań na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej, postawy, kompetencje i doświadczenia
w zakresie pomocy osobom krzywdzonym, możliwości i bariery podejmowania działań
pomocowych.
3. Wieloletni program osłonowy Miasta i Gminy Małogoszcz ,,Posiłek w szkole
i domu na lata 2019-2023
Celem programu jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą
osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.
W placówkach oświatowych na terenie Miasta i Gminy Małogoszcz dzieci otrzymywały
gorący posiłek co jest zgodne z zasadami prawidłowego żywienia, a tym samym z celami
programu ,,posiłek w szkole i w domu”
Dożywianie prowadzone jest na terenie Miasta i Gminy Małogoszcz w następujących placówkach
oświatowych:
Lp.

1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.

Nazwa szkoły
Zespół Szkół
Ogólnokształcących
w Małogoszczu
Zespół Placówek
Oświatowych
w Złotnikach
Szkoła Podstawowa
w Kozłowie
Szkoła Podstawowa
w Rembieszycach
Zespół Placówek
w Żarczycach
Dużych
Przedszkole
Publiczne
w Małogoszczu
Przedszkole
Publiczne
w Kozłowie
Razem

Liczba
dożywianych
uczniów
27

Koszt
posiłku

Rodzaj
posiłku

5,00

Obiad

16

5,00

Obiad

17

3,50

Obiad

36

3,50

Obiad

17

3,50

Obiad

11

7,00

Obiad

1

4,00

Obiad
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Ponadto Miejsko Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Małogoszczu w 2019r opłacał
posiłki dla 9 uczniów uczęszczających do szkół poza terenem Gminy. Koszt posiłków wynosił
w tych przypadkach od 3,50zł do 8,00 zł.
W 2019r w formie Ośrodek Pomocy Społecznej wykonywał zadania wynikające
z realizacji Programu, poprzez udzielanie pomocy osobom i rodzinom w formie świadczenia
pieniężnego na zakup posiłku lub żywności (zasiłek celowy), a zadanie to było finansowane
ze środków otrzymanych od Wojewody w wysokości 60% i ze środków własnych Gminy
w wysokości 40%
Koszt programu ,,Posiłek w szkole i w domu” w 2019r zamknął się w kwocie 521.098,00
zł z czego środki własne gminy stanowiła kwota 105098,00 zł natomiast dotacja
z budżetu państwa 416.000,00 zł
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Wskaźnik oceny działań:
Liczba rodzin którym udzielono zasiłku celowego w ramach programu – 202
Liczba osób w w/w rodzinach – 612
Liczba świadczeń – 1080
Analizując obecną sytuację w odniesieniu do programu osłonowego ,,posiłek w szkole
i w domu „ należy podkreślić że jego kontynuowanie jest w pełni zasadne. Zwiększone kryterium
dochodowe uprawniające do skorzystania z tej formy wsparcia sprawia, że wielu rodzinom naszej
gminy daje poczucie stabilizacji i bezpieczeństwa. Istotnym elementem Programu jest
zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia gorącego posiłku
przygotowanego w stołówce szkolnej. Takie rozwiązanie daje bowiem większą kontrolę nad
jakością kupowanych produktów, z których przygotowywane są posiłki oraz nad procesem ich
przygotowywania. Należy podkreślić, że w ostatnich latach maleje liczba dzieci i młodzieży
objętych takowym wsparciem, na taki stan rzeczy niebagatelny wpływ mają inne świadczenia
jakie otrzymują rodziny (np. 500+, 300+), ale także utrzymujący się niż demograficzny.
11. OŚRODKI ZDROWIA
Świadczenia zdrowotne dla mieszkańców gminy udzielają na podstawie kontraktów z NFZ dwa
ośrodki zdrowia : w Małogoszczu i w Złotnikach.
Ogólna liczba świadczeniobiorców w 2019 r. to 9241 osób.
Oprócz świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej Ośrodek Zdrowia w Małogoszczu prowadzi
rehabilitację w ramach podpisanego kontraktu z NFZ jak również świadczy usługi prywatne.
Badania laboratoryjne świadczy Diagnostyka –firma zewnętrza , na podstawie zawartej umowy
o świadczenie usług , gdzie obsługiwani są pacjenci ze skierowaniami jak i świadczone są usługi
pełnopłatne. Ośrodek Zdrowia w Małogoszczu wykonuje badania USG na podstawie skierowań i
świadczy usługi pełnopłatne. Baza lokalowa ośrodków zdrowia jest bardzo dobra.
W Ośrodku Zdrowia w Małogoszczu i w Złotnikach w 2019 r. pracowało 5 lekarzy oraz
2 radiologów, 11 pielęgniarek, 4 rehabilitantów, rejestratorka medyczna, księgowa, 2 sprzątaczki
oraz konserwator.
W 2019 r. udzielono 44.566 porad z podstawowej opieki zdrowotnej przez lekarzy z Ośrodka
Zdrowia w Małogoszczu i z Ośrodka Zdrowia w Złotnikach.
Poza podstawową opieką zdrowotną w Ośrodku Zdrowia w Małogoszczu świadczeń pełnopłatnych udzielają :
-kardiolodzy,-ortopeda,-endokrynolog. Prowadzona jest również profilaktyka diabetologiczna,
cholesterolowa, nadciśnienia tętniczego, szczepienia ochronne dla dzieci oraz profilaktyka fluorkowa dla dzieci i młodzieży ( ochrona zębów przed bakteriami i rozwojem próchnicy).
Plan finansowy Miejsko-Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Małogoszczu na 2019 rok
przedstawiał się następująco:
Plan
Wykonanie
% planu
Przychody
3 240 000
3 296 242
101,74
NFZ
2.900 000
2 914 000
100,49
Pozostałe
340 000
382 183
112,41
koszty
3 240 000
3 256 144
100,50
Amortyzacja
65 000
67 243
103,45
Zużycie materiałów i energii
230 000
231 363
100,59
Usługi obce
1 015 000
1 020 820
100,57
Wynagrodzenia
1 592 000
1 596 365
100 27
Świadcz. na rzecz prac.
240 000
241 914
100,80
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Pozostałe koszty
Zysk brutto
podatek
Zysk netto

98 000
0

98 439
40 198
243
39 955

100,45

11. DZIAŁALNOŚĆ OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH
Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, jako stowarzyszenia są dobrowolnymi, samorządnymi, trwałymi zrzeszeniami, zarejestrowanymi w sądzie, posiadającymi osobowość prawną.
Podstawowym i zasadniczym celem wszystkich jednostek OSP jest:
1. Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie
w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi
podmiotami.
2. Branie udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych przeprowadzanych w czasie pożarów,
zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń.
3. Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych
oraz sposobach ochrony przed nimi.
4. Rozwijanie wśród członków OSP kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie
działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej.
5. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej
oraz statutu OSP.
Na terenie gminy Małogoszcz działa 14 jednostek OSP, które łącznie zrzeszają
w swoich szeregach 252 członków czynnych, 9 honorowych i 3 wspierających. Pięć jednostek
posiada samochody, a dwie z nich tj. OSP Małogoszcz i OSP Kozłów włączone
są do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG), który jest częścią ogólnopolskiego
systemu bezpieczeństwa. Jednostki te wyróżniają się pod względem wyposażenia w sprzęt
oraz wyszkolenia strażaków. W związku z tym przed nimi postawione są dodatkowe cele:
utrzymanie wymaganej gotowości operacyjnej do walki z pożarami
i innymi klęskami żywiołowymi oraz realizacji zadań związanych z ratownictwem technicznym,
chemicznym i poszukiwawczo-ratowniczym. Nadzór operacyjny, poprzez inspekcje gotowości
bojowej, ćwiczenia, manewry oraz szkolenie prowadzi Państwowa Straż Pożarna w Jędrzejowie.
Dodatkowo jednostka OSP Małogoszcz wchodzi w skład wojewódzkiego obwodu
przeciwpożarowego. Jednostki OSP włączone do KSRG otrzymały dofinansowanie
od Komendanta Głównego PSP na utrzymanie właściwej gotowości bojowej w ramach dotacji
pn. „Zapewnienie gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej włączonych
do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego”. Środki te przeznaczono na remont strażnic i
zakup sprzętu.

Gmina
Małogoszcz

Jednostka

Ogólna kwota (zł.)

OSP Małogoszcz

6.377,00

OSP Kozłów

6.377,00

Tabela 1. Środki KSRG przekazane na poszczególne jednostki OSP w 2019 roku .
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Dzięki staraniom gminy i OSP Małogoszcz uzyskano wsparcie zadania ze strony Komendanta
Głównego Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 100 tys. zł. Ponadto w roku 2019 jednostki OSP
z terenu naszej gminy otrzymały dofinansowanie w ramach dotacji pn. „ Przygotowanie jednostek
ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo- gaśniczych”. Środki te również
przeznaczono na remont strażnic i zakup sprzętu.
Gmina

Małogoszcz

Jednostka

Ogólna kwota (zł.)

OSP Wygnanów

7.000,00

OSP Wiśnicz

4.000,00

OSP Lipnica

7.000,00

OSP Wola Teserowa

4.000,00

OSP Złotniki

7.000,00

Tabela 2. Środki MSWiA przekazane na poszczególne jednostki OSP w 2019 roku.

W związku z nowelizacją ustawy o ochronie przeciwpożarowej, która weszła w życie
z dniem 14 sierpnia 2019 roku, każda jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej miała możliwość
ubiegać się o dodatkowe środki na swoją działalność w ramach realizacji następujących zadań:
•

organizowanie przedsięwzięć służących krzewieniu sportu i kultury fizycznej, pozwalających na rozwinięcie sprawności wykorzystywanej w działaniach ratowniczych;
• organizowanie przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych propagujących wiedzę
i umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej;
• upowszechnianie i wspieranie form współdziałania między lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej;
• propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wyniku pożaru,
klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.
Z możliwości tej skorzystało 12 jednostek. W drugim etapie Komendant Państwowej Straży
Pożarnej w Jędrzejowie dokonał podziału niewykorzystanych środków na jednostki z KSRG,
dzięki czemu OSP Małogoszcz i OSP Kozłów dostały dodatkowe środki finansowe.
Gmina
Małogoszcz
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Jednostka
Bocheniec
Kozłów
Leśnica
Lipnica
Ludwinów
Małogoszcz
Mieronice
Rembieszyce
Wiśnicz
Wola Tesserowa

KSRG
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie

I tura
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000

II tura
5 000

6 000

Wygnanów

Nie
Razem

5 000
60 000

11 000

Tabela 3. Dofinansowanie działalności OSP w ramach rządowego programu w roku 2019.

Jednostki OSP z terenu gminy Małogoszcz brały udział w 88 akcjach ratowniczo-gaśniczych,
które polegały między innymi na gaszeniu pożarów, usuwaniu połamanych drzew z drogi,
zabezpieczaniu i usuwaniu skutków wypadków drogowych, wypompowywaniu wody z piwnic,
działaniach poszukiwawczych.
Lp.
1.

Gmina
Małogoszcz

Jednostka OSP
Małogoszcz
Kozłów
Bocheniec
Złotniki
Rembieszyce
Wygnanów
Żarczyce Duże
Lipnica

KSRG
Tak
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Pożary
26
14
12
5
-

MZ
38
10
6
2
5
5
2
1

Razem
64
24
18
7
5
5
2
1

Tabela 4. Udział jednostek OSP w roku 2018 w działaniach ratowniczo-gaśniczych z gminy Małogoszcz.

Dodatkowo Druhowie działali przy zabezpieczeniu imprez sportowych i różnych lokalnych
uroczystościach.
Każdy Druh Ochotniczej Straży Pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym
lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę, otrzymuje
ekwiwalent pieniężny, jego wysokość ustala Rada Miejska w drodze uchwały. Od 2019 roku
za działania ratowniczo-gaśnicze stawka za godzinę wynosi 16 zł a za szkolenia 7 zł.
W 2019 roku wydatki gminy na Ochotnicze Straże Pożarne wyniosły 280 274,30 zł w tym
na ekwiwalent 38 305,56 zł.

12. PODSUMOWANIE
Raport o stanie gminy jest obowiązkiem wynikającym z art. 28aa. ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.0.994). na podstawie, którego wójt co roku do dnia
31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie
działalności burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów
i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. W związku z powyższym przedstawiamy
Państwu raport o stanie gminy Małogoszcz opracowany przez urzędników Urzędu Miasta i Gminy
w Małogoszczu i jednostek podległych.
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