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1. Położenie Gminy Obrazów 

Gmina Obrazów położona jest w południowo - wschodniej części Polski, 

geograficznie w obrębie Wyżyny Sandomierskiej , która stanowi przedłużenie Gór 

Świętokrzyskich. Zajmuje powierzchnię 7186 ha, z czego 5666 stanowią użytki rolne.  

Od 1 stycznia 1999r. wchodzi w skład województwa świętokrzyskiego oraz powiatu 

sandomierskiego. Od południa graniczy z gminami: Klimontów i Samborzec, od wschodu  

z Gminą Samborzec, Gminą Dwikozy i Miastem Sandomierz, od północy z Gminą Wilczyce, 

od zachodu zaś z Gminą Lipnik (powiat opatowski) oraz Gminą Klimontów.  

Gmina Obrazów ma bardzo dobre położenie geograficzne oraz dobrą dostępność 

komunikacyjną. Przez teren gminy przebiega droga krajowa nr 77 (Lipnik - Sandomierz), 

stanowiąc główną przestrzenną oś rozwojową gminy. Zapewnia to mieszkańcom dobrą 

dostępność do głównych ośrodków administracyjnych województwa i powiatu oraz 

możliwość szybkiego przewozu płodów rolnych na okoliczne rynki ich hurtowego zbytu. 

Najbliższe większe ośrodki miejskie to: Sandomierz, Opatów, Staszów, Ostrowiec Św. 

Odległość do Kielc największego miasta regionu wynosi 90 km. 

1. Położenie Gminy Obrazów 

 

 

Sołectwa gminy Obrazów: 

• Bilcza, 

• Chwałki, 

• Dębiany, 

• Głazów, 

• Jugoszów, 

• Kleczanów, 
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• Komorna, 

• Lenarczyce, 

• Malice, 

• Obrazów, 

• Piekary, 

• Rożki, 

• Sucharzów, 

• Świątniki, 

• Święcica, 

• Węgrce Panieńskie, 

• Wierzbiny, 

• Zdanów, 

• Żurawica. 

Na terenie Gminy Obrazów występują dobre gleby: głównie czarnoziemy i brunatne, 

które umożliwiają prowadzenie intensywnej produkcji rolnej  i sadowniczej. Gleby klasy I - 

IV stanowią 93,30% ogólnej powierzchni użytków rolnych. Na terenie gminy znajduje się 

3422 gospodarstw i posesji ogółem, z czego liczba gospodarstw rolnych wynosi 2590.  

Głównym wyznacznikiem pozycji Gminy Obrazów na tle pozostałych gmin powiatu 

sandomierskiego jest rozwinięte sadownictwo wraz z jakością technologiczną upraw oraz 

stosowanym materiałem. 

 

2. Mieszkańcy Gminy Obrazów 

    Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosiła 6378 osób, w tym 3253 kobiet  

i 3125 mężczyzn. W stosunku do ubiegłego roku liczba mieszkańców zmalała o 9,92%. 

W odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych: 

- liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym 18 lat i mniej wynosiła 1059 osób 

- liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym 3854 osób 

- liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym wynosiła1465 osób 

      W 2021 r. urodziło się w gminie 55 dzieci, w tym 27 dziewczynek i 28 chłopców,   

a zmarło 94 osoby, w tym 38 kobiet i 56 mężczyzn.  

       Na pobyt czasowy na dzień 31.12.2021 r. zameldowanych było 43 osoby tj. 24 kobiety                     

i 19 mężczyzn. 
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W Urzędzie Stanu Cywilnego sporządzono :  

- 24 akty małżeństwa tj. 23 konkordatowe i 1 cywilny,   

- 33 akty zgonu,  

- 1 akt urodzenia,  

-  zmigrowano 721 sztuk aktów stanu cywilnego, 

- wydano 365 odpisów akt stanu cywilnego, 

- wydano 302 dowody osobiste. 

      Od 01.03.2015 r. istnieje możliwość otrzymania odpisów akt stanu cywilnego „w swoim 

Urzędzie Stanu Cywilnego”. Dlatego na bieżąco Urząd Stanu Cywilnego migruje akty do 

systemu. W samym 2021r. zmigrowano łącznie 721 aktów stanu cywilnego. Ponadto 

sporządzane są zlecenia aktów stanu cywilnego do innych urzędów. Od listopada 2021r. 

przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego pobierane są odciski palców. 

3. Zabytki 

Na terenie Gminy Obrazów brak jest obiektów mających najwyższe znaczenie  

z punktu widzenia kultury narodowej. Istniejące zasoby zabytkowe mają przede wszystkim 

wartość lokalną i subregionalną. Do rejestru zabytków nieruchomych województwa 

świętokrzyskiego na terenie gminy wpisane są niżej wymienione zabytki tj.:  

a) Cmentarz Parafialny w miejscowości Obrazów. Zlokalizowane są na nim mogiły o wartości 

historycznej, w tym ludności cywilnej z okresu II wojny światowej.  

b) Kościół Parafialny pw. ś ś. AP. Piotra i Pawła w miejscowości Obrazów oraz Dzwonnica  

w miejscowości Obrazów zostały wpisane jako zespół kościoła parafialnego w Obrazowie. 

c) Drewniany kościół parafialny pw. św. Katarzyny i Stanisława w miejscowości Kleczanów  

i drewniana dzwonnica w miejscowości Kleczanów zostały wpisane do rejestru zabytków 

nieruchomych jako zespół kościoła parafialnego w miejscowości Kleczanów. 

d) Cmentarz wojenny z I wojny światowej w miejscowości Rożki. Obowiązek utrzymania 

cmentarza spoczywa na Gminie. Na kwaterach posadowiono drewniane krzyże. Cmentarz jest 

zadbany, ogrodzony odpowiednio oznaczony. 

Umiejscowione są także liczne stanowiska archeologiczne, w tym trzy wpisane  

do rejestru zabytków: 

▪ Święcica  –  2 kurhany, 

▪ Zdanów   – cmentarzysko kurhanowe, wczesnośredniowieczne. 

Warto wspomnieć też o pomnikach przyrody zlokalizowanych na terenie Gminy tj.: 

-  lipa drobnolistna, 

-  dereń jadalny, 
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-  wiąz szypułkowy, 

-  klon pospolity, 

 - lipa szerokolistna. 

Gminna ewidencja zabytków prowadzona jest  w formie zbioru kart adresowych 

zabytków nieruchomych z terenu gminy. W tej ewidencji ujęte są: zabytki nieruchome 

wpisane do rejestru i inne zabytki nieruchome znajdujące się na terenie gminy. W gminnej 

ewidencji zabytków gminy Obrazów oprócz zabytków wpisanych do rejestru zabytków 

znajdują  się figury, krzyże i kapliczki przydrożne, łącznie 124 obiekty. W 2021r.została 

podjęta uchwała w sprawie  przyjęcia ”Programu Opieki nad Zabytkami w Gminie Obrazów 

na lata 2021-2025”.Program za jeden z celów podstawowych przyjmuje pobudzenie wśród 

lokalnej społeczności świadomości istnienia własnego dziedzictwa kulturowego oraz potrzeby 

jego ochrony. 

 

4. Organy Gminy Obrazów 

W 2021 roku Rada Gminy w Obrazowie obradowała na  13 sesjach, w tym 1 zwołanej na 

wniosek Wójta Gminy.  Na sesjach tych zostało podjętych 76 uchwał. 

Podjęte uchwały dotyczyły min. spraw: 

- uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok, 

- zmian w budżecie, 

- udzielenia Wójtowi Gminy Obrazów wotum zaufania, 

- udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy, 

- uchwały podatkowe, 

- zbycia nieruchomości, 

- przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt, 

- przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, 

- uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych  

i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, 

- ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych 

szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Obrazów, 

- przyjęcia Programu Wspierania Rodziny Gminy Obrazów na lata 2021-2023, 

- ustalenia wysokości diet dla radnych, 

- ustalenia wysokości diet dla sołtysów, 
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- ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Obrazów, 

- nadania Statusu jednostkom pomocniczym Gminy Obrazów. 

Pozostałe uchwały były podejmowane w przypadku zaistnienia sytuacji wynikających 

z ustaw,  a także inicjatyw uchwałodawczych organów do tego  uprawnionych . 

Na sesjach Rady Gminy gośćmi byli min.: Starosta Powiatu Sandomierskiego Marcin 

Piwnik, który udzielił informacji na temat możliwości współpracy Gminy Obrazów  

z Powiatem Sandomierskim. Na sesji gościł także Ordynator Oddziału Urologicznego 

Szpitala Ducha Świętego w Sandomierzu, który poprosił o dofinansowanie zakupu sprzętu 

szpitalnego przez Gminę.  

W sesjach rady brali udział kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, którzy 

przedstawiają corocznie informacje na temat działalności szkół, ośrodków zdrowia, 

funkcjonowania biblioteki, OPS i ZGK. 

Wszystkie sesje Rady Gminy odbyły się przy bardzo dużej frekwencji, co świadczy 

o odpowiedzialnej postawie naszych radnych. 

 

5. Budżet Gminy Obrazów 

Wykonanie  budżetu  gminy Obrazów za 2021 rok przedstawia się następująco: 

DOCHODY 

plan ogółem - 34 098 066,71 zł                                                                            

wykonanie - 38 642 353,53 zł tj. 113,33 %  z tego:                                             

DOCHODY BIEŻĄCE                                                                                                         

plan - 33 338 620,06 zł                                                                                   

wykonanie - 34 405 390,43 zł tj. 103,20 % z tego: 

- udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i od osób pranych - 3 921 975,30 zł 

- subwencje - 11 815 592,00 zł z tego:                                                                       

5 898 892,00 zł – część oświatowa subwencji ogólnej,                                                                

5 127 432,00 zł – część wyrównawcza subwencji ogólnej,                                                                

748 126,00 zł – część subwencji ogólnej środki na uzupełnienie dochodów,     

41 142,00 zł – część równoważąca subwencji ogólnej,                                                   

13 443 215,38 zł – dotacje i środki na cele bieżące,                                                                

5 224 607,75 zł - pozostałe dochody bieżące.   

DOCHODY MAJĄTKOWE                                                                                                        

plan - 759 446,65 zł                                                                                                      
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wykonanie - 4 236 963,10 zł z tego:                                                                      

3 160 838,00 zł – środki na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem  na wsparcie 

finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji.  Pozostała kwota 400 000,00 zł – środki  

z Rządowego Funduszu  Inwestycji Lokalnych na montaż instalacji fotowoltaicznych na 

budynkach gminnych.  676 125,10 zł - to dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.  

   Plan i wykonanie dochodów  w poszczególnych działach   

 
DZIAŁ 

 

NAZWA 

DOCHODY 

PLAN  WYKONANIE % Wyk 

010 Rolnictwo i łowiectwo 400 121,24 zł 400 121,24 zł 100,00 

020 Leśnictwo 1 245,24 zł 1 247,17 zł 100,15 

400 

 

Wytwarzanie i zaopatrz. 

w energię elektryczną, 

gaz i wodę 

868 230,00 zł 922 456,39 zł 106,24 

600 Transport i łączność 1 428 923,69 zł 1 428 923,11 zł 100,00 

700 Gospodarka 

mieszkaniowa 

192 045,57 zł 167 479,01 zł 87,21 

710 Działalność usługowa 12 000,00 zł 12 000,00 zł 100,00 

720 Informatyka 14 367,52 zł 66 065,32 zł 459,82 

750 Administracja publiczna 90 961,00 zł 87 917,63 zł 96,65 

751 Urzędy naczelne 1 380,00 zł 1 380,00 zł 100,00 

756 Dochody od osób 

prawnych i od osób 

fizycznych… 

7 130 854,00 zł 7 557 971,83 zł 105,99 

758 Różne rozliczenia 11 381 086,81 zł 15 638 464,69 zł 137,41 

801 Oświata i wychowanie 701 360,88 zł 476 972,83 zł 68,01 

851 Ochrona zdrowia 10 140,00 zł 10 140,00 zł 100,00 

852 Pomoc społeczna 1 420 815,25 zł 1 428 085,15 zł 100.51 

853 Poz.zad.z zakr.pol.społ. 45 078,94 zł 45 036,11 zł 99,90 

854 Edukacyjna opieka 

wychowawcza 

85 000,00 zł 84 242,40 zł 99,11 

855 Rodzina 9 840 795,00 zł 9 707 443,00 zł 98,64 

900 Gospodarka komunalna 208 172,00 zł 288 225,65 zł 138,45 

921 Kultura i ochrona 

dziedzictwa 

narodowego 

265 489,57 zł 318 182,00 zł 119,85 

 RAZEM 34 098 066,71 zł 38 642 353,53 zł 113,33 % 
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W Y D A T K I                                                                                                                       

plan wydatków ogółem – 38 379 553,84 zł                                                                                                

wykonanie - 35 746 284,80 zł tj. 93,14 %  z tego:                                                  

WYDATKI  BIEŻACE                                                                                                         

plan - 33 471 147,36 zł                                                                                       

wykonanie - 31 817 253,13 zł tj. 95,06 %  z tego:                                                 

WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                              

plan - 4 908 406,48 zł                                                                                       

wykonanie - 3 929 031,67 zł tj. 80,05 %.                                                                                  

Plan i wykonanie wydatków w poszczególnych działach 

 

DZIAŁ 

 

NAZWA 
WYDATKI 

PLAN WYKONANIE % Wyk 

010 Rolnictwo i łowiectwo 722 599,16 zł 685 660,27 zł 94,89 

400 

 

Wytwarzanie i zaopatrz.  

w energię elektryczną, gaz  

i wodę 

1 395 796,00 zł 1 362 422,92 zł 97,61 

600 Transport i łączność 3 738 892,42 zł 3 107 506,20 zł 83,11 

700 Gospodarka mieszkaniowa 30 950,00 zł 26 470,39 zł 85,53 

710 Działalność usługowa 37 000,00 zł 16 618,60 zł 44,91 

720 Informatyka 71 902,96 zł 47 884,17 zł 66,59 

750 Administracja publiczna 3 376 462,80 zł 3 313 508,35 zł 98,13 

751 Urzędy naczelnych . 1 380,00 zł 1 380,00 zł 100,00 

754 Bezp.publicz i ochr.prz. 445 591,70 zł 290 900,24 zł 65,28 

757 Obsługa dł.publicz. 55 000,00 zł 26 449,06 zł 48,08 

758 Różne rozliczenia 84 840,32 zł 13 983,08 zł 16,48 

801 Oświata i wychowanie 10 673 899,60 zł 10 109 317,29 zł 94,71 

851 Ochrona zdrowia 297 952,65 zł 137 443,14 zł 46,13 

852 Pomoc społeczna 2 710 638,53 zł 2 435 797,37 zł 89,86 

853 Poz.zad.z zakr.pol.społ. 101 512,63 zł 101 469,80 zł 99,96 

854 Edukacyjna op.wychow. 109 703,99 zł 108 306,66 zł 98,73 

855 Rodzina 10 041 590,00 zł 9 868 049,53 zł 98,27 

900 Gospodarka komunalna 2 031 513,89 zł 1 798 918,22 zł 88,55 

921 Kultura i ochrona …. 2 321 327,19 zł 2 174 481,04 zł 93,67 

926 Kultura fiz. i sport 131 000,00 zł 119 718,47 zł 91,39 

 RAZEM 38 379 553,84 zł 35 746 284,80 zł 93,14 % 
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Poniesiono wydatki w ramach funduszu sołeckiego na zadania własne gminy 

określone w ustawie w łącznej kwocie 446 723,81 zł. Budżet 2021 roku zamknął się  

nadwyżką w kwocie 2 896 068,73zł. W 2021 roku zaciągnięto kredyt długoterminowy  

w kwocie  300 000,00 zł na wydatki majątkowe. Spłacono zobowiązania z tytułu kredytu 

długoterminowego w kwocie 545 890,88 zł, udzielono pożyczki długoterminowej dla 

Stowarzyszenie Nowe Pokolenie w Święcicy w kwocie 5 360,00 zł.  

Stan zobowiązań Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych na koniec 

2021 roku wynosi   3 254 109,12 zł. Termin spłaty zobowiązań lata 2021 – 2025. 

Stan należności Gminy  3 358 078,49 zł w tym: 

• wymagalne – 3 100 855,39 zł:  

− z tytułu dostaw i usług /woda ścieki - 164 893,67 zł, 

− pozostałe należności w tym między innymi z tytułu zaliczek alimentacyjnych  

i funduszu alimentacyjnego, podatków, czynszów - 2 935 961,72 zł. 

• Pozostałe należności – 527 340,49 zł 

− z tytułu dostaw i usług – 115 645,91 zł 

− z tytułu innych należności; między innymi podatków 411 275,65 zł 

− z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne 418,93 zł.  

 
W 2021 roku zarejestrowano 98 wniosków przedsiębiorców w Centralnej Ewidencji 

Działalności Gospodarczej z czego: 

 18 osób dokonało założenia działalności,  

 13 osób zakończyło prowadzenie działalności,  

48 osób dokonało zmian w dotychczasowo prowadzonej działalności,   

12 przedsiębiorców dokonało zawieszenia działalności, 

7 przedsiębiorców wznowiło działalność. 

Najczęściej wybieranym przedmiotem  działalności tych przedsiębiorców był transport  

drogowy towarów, sprzedaż hurtowa owoców i warzyw , konserwacja i naprawa pojazdów 

samochodów z wyłączeniem motocykli, sprzedaż detaliczna prowadzona 

w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 

oraz wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych. 

Na podstawie ewidencji podatkowej w  2021 osób fizycznych: 

- kartotek gospodarstw rolnych / powyżej 1,00 ha /  jest 2359 pozycji, 

- kartotek gospodarstw pozostałych / od 0,01 do 1,00 ha / jest 838 pozycje. 
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Osoby prawne: 

- kartotek podatników podatku rolnego jest  9 pozycji, 

- kartotek podatku od nieruchomości jest 88 pozycji, 

- kartotek podatku leśnego jest 5 pozycji. 

W 2021 roku wpłynęło 34 podań o umorzenie zaległości podatkowych. Umorzono 

podatek rolnym w kwocie 4308,00 zł , podatek od nieruchomości w kwocie 5564,00 zł. oraz 

podatek leśny w kw. 2,00 zł. Wpłynęło 1 podanie o odroczenie terminu płatności . Złożono 42 

podania o zwolnienie w podatku rolnym z tytułu zakupu gruntu na powiększenie gospodarstw 

rolnych, kwota zwolnienia 9486,00 zł. Złożono 28 podań o ulgę inwestycyjną w podatku 

rolnym w związku z zainstalowaniem w gospodarstwie instalacji fotowoltaicznej. Udzielono 

ulgi w podatku rolnym na kw. 14 741,00 zł.  W  2021  roku wpłynęło 1078 wniosków o zwrot 

podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji 

rolnej na kwotę 392.275,73 zł. Wydano 794 szt.  zaświadczeń potwierdzających stan 

majątkowy podatników. 

 

6. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy 

Uchwałą Rady Gminy  Obrazów Nr XXV/159/2021 z dnia 7 stycznia 2021 roku przyjęto  

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2021-2029. Termin ten został wyznaczony 

przez konieczność zabezpieczenia w budżecie gminy środków na rzecz Ekologicznego 

Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki w Baćkowicach, którego Gmina jest członkiem, na 

zobowiązania z tytułu zaciągnięcia przez Związek pożyczki w WFOŚ i GW w Kielcach na 

„Rozbudowę ZUOK w Jańczycach – budowa instalacji do mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania odpadów”, której termin spłaty przypada na 2029 roku.  Kwota roczna wynosi  

17 612 zł. do 2028 roku,  w 2029 roku jest to kwota 15 166 zł. Łączna kwota zobowiązań  

w latach 2021-2029 wynosi 156 062 zł.  

Ujęte  w WPF przedsięwzięcia zostały zrealizowane bądź będą kontynuowane  

w latach następnych. Są to zadania realizowane z udziałem środków zewnętrznych  

z zabezpieczonym wkładem własnym Gminy. WPF  określa aktualne kwoty dochodów, 

wydatków i wyniku budżetu, zobowiązań oraz okresy ich spłaty. 

Dochody budżetowe wykonane w 113,33 %. Na poziom wykonania dochodów  ma 

wpływ kwota środków otrzymanych na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem  na 

wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji  3 160 838,00 zł i kwota 400 000,00 zł  
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– środki z Rządowego Funduszu  Inwestycji Lokalnych na montaż instalacji fotowoltaicznych 

na budynkach gminnych.   

Wykonane  dochody i wydatki w przeliczeniu na jednego mieszkańca  

 

Dochody Wydatki 

ogółem bieżące majątkowe ogółem bieżące majątkowe 

 

6 058,69 zł 

 

5 394,38 zł 

 

664,31 zł 

 

5 604,62 zł 

 

4 988,59 zł 

 

616,03 zł 

 

W 2021 roku poniesiono wydatki majątkowe w kwocie  3 929 031,67 zł z tego: 

- z budżetu gminy 1 300 572,30 zł,  

- z budżetu Unii Europejskiej  458 184,06 zł,  

- z dotacji  195 891,60 zł, 

- z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych  1 974 383,71 zł. 

Realizowano zadania inwestycyjne i  zadania bieżące  ujęte w budżecie w tym zadania 

w ramach środków  z Funduszu Sołeckiego, i zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy w tym:                                                                                             

- dofinansowanie Remontu drogi powiatowej nr 0737T Gołębiów-Nasławice w mjsc Zdanów 

od km 1+152 do km 2+315 w ramach Funduszu Dróg Samorządowych,                                                                                                                                                                             

- rozwój świętokrzyskiej e-administracji w gminach; Klimontów, Łagów, Obrazów,  Ożarów 

- rozwój wysokiej jakości usług społecznych Wyposażenie świetlicy środowiskowej  

  w Obrazowie,                                                                                

 - budowa Samorządowego Centrum Kultury wraz z infrastrukturą towarzyszącą  

  w Obrazowie, 

- rozbudowa infrastruktury sportowej i doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczej  

  w placówkach  oświatowych,    

-  rozbudowa i doposażenie Szkoły Podstawowej w Głazowie, 

- aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Obrazów,                                     

- wydatki w zakresie trwałości projektów realizowanych przez Gminę. 

Przedsięwzięcia: 

- zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Obrazów,                                                                                                                                                             

- poprawa jakości powietrza poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Obrazów                                                                                                                                                 

- rewitalizacja miejscowości Obrazów,                                                                                                                                

- montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach gminnych ujęte w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Gminy będą realizowane w 2022 roku i w latach następnych. 
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7. Przetargi 
Ogłoszono 10 zapytań ofertowych na roboty oraz usługi budowlane o wartości 

szacunkowej poniżej 30 000 m.in. na:     

- docieplenie ścian budynku wraz z wykonaniem opaski z kostki brukowej przy świetlicy 

wiejskiej w msc. Żurawica, 

- budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego nN w miejscowości Wierzbiny – stacja 

Wierzbiny 3, 

- wykonanie cieku wodnego z korytek betonowych przy drodze gminnej Nr 002467T Rożki – 

Rożki, 

- remont istniejącej nawierzchni z kostki brukowej przy budynku świetlicy wiejskiej                   

w msc. Chwałki, 

- rozbudowę linii oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Jugoszów, Święcica, Świątniki, 

Sucharzów, Obrazów, Komorna, Żurawica, 

- wykonanie ogrodzenia działki o nr ewid. 100, 101/1 położonej  w miejscowości Zdanów, 

- wykonanie ogrodzenia działki o nr ewid. 50/1, 52/1, 56/1, 57/1, 53/1, 51/1 położonej  

  w miejscowości Malice, 

- wykonanie ogrodzenia działki o nr ewid. 158/2 położonej w miejscowości Głazów, 

- wykonanie ogrodzenia działki o nr ewid. 259 położonej w miejscowości Bilcza, 

- remont rowów w ciągu drogi Nr 002471T Lenarczyce – Lenarczyce od km 0+693 do km 

0+920 oraz remont rowów w ciągu drogi Nr 002470T Lenarczyce – Radoszki od km 0+825 

do km 0+858. 

Ogłoszono 8 przetargów w trybie „przetargu nieograniczonego” na: 

- budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni poliuretanowej wraz                                    

z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 315/8 położonej w miejscowości 

Kleczanów, 

- rozbudowę z przebudową i zmianą funkcji istniejącego budynku zaplecza gospodarczo-

technicznego Szkoły Podstawowej w Głazowie na budynek dydaktyczny - dz. nr ewid.: 89, 

msc. Głazów, 

- remont i przebudowę dróg na terenie gminy Obrazów, 

- wykonanie podbudowy na drogach oraz placach gminnych z kruszywa naturalnego oraz 

łamanego na terenie Gminy Obrazów, 

- przewóz uczniów do Publicznej Szkoły Podstawowej w Obrazowie, Publicznej Szkoły 

Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Kleczanowie i Publicznej Szkoły Podstawowej 

im. św. Jadwigi Królowej w Bilczy, 
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- przebudowę drogi wewnętrznej Święcica - Święcica działka o nr ewid. 319 oraz utwardzenie 

powierzchni gruntu na działce o nr ewid. 47 położonej w miejscowości Święcica, 

- udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu złotowego w wysokości 1 300 000,00 zł                     

z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2021, 

- roboty budowlane „Remont i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Obrazów”. 

 

8. Fundusz sołecki  

Pierwszą uchwałą o wyodrębnieniu środków z budżetu gminy z przeznaczeniem na 

fundusz sołecki Rada Gminy w Obrazowie podjęła 26 marca 2010 roku uchwała Nr 

XLVI/200/2010. Fundusz sołecki realizowany jest od 2011 roku. 

W  dnia 26 marca 2014 Rada Gminy w Obrazowie  podjęła uchwałę nr  LIII/311/2014  

o wyodrębnieniu z budżetu gminy środków z przeznaczeniem na fundusz sołecki, która 

obowiązuje do dnia dzisiejszego. Środki funduszu sołeckiego w 2021 roku  to kwota 

447 699,03 zł wykorzystana w 99,78%. Poszczególne miejscowości wykorzystały fundusze 

zgodnie z wnioskami złożonymi w Urzędzie Gminy do 30 września 2020 roku.    

Wyodrębnione środki zagwarantowane są na realizację przedsięwzięć służących poprawie 

jakości życia i bezpieczeństwa  mieszkańców poszczególnych miejscowości.   

Miejscowości z terenu Gminy Obrazów wykorzystały w 2021 fundusz sołecki między  

innymi  na:  

- rozbudowę oświetlenia ulicznego; 

- modernizację zbiorników wodnych;  

- doposażenie świetlic, remiz; 

- rozbudowę, remonty bieżące i utrzymanie budynków świetlicy i remiz; 

- integrację mieszkańców; 

- inwestycje drogowe;  

- zagospodarowanie terenów wokół świetlic, remiz koszenie terenów wiejskich; 

- doposażenie jednostek OSP w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.  

 

9. Infrastruktura drogowa 

Infrastruktura drogowa w gminie obejmowała na 1 stycznia 2020 r. 260,653 km dróg. 

Drogi asfaltowe stanowiły na początku 2021 r. 153,483 km a pod koniec poprzedniego roku            

154,52 km.  
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W roku 2021 wykonano nową nawierzchnię asfaltową na: 

- drodze o nr ewid. 338 Lenarczyce – Kolonie Lenarczyce od km 0+051 do km 0+409. 

Dotacja celowa na usuwanie klęsk żywiołowych obejmuje wykonanie odcinka od km 0+051 

do km 0+267. Dofinansowanie wynosi 71467,00 zł, środki z budżetu gminy 17867,92 zł. 

Pozostały odcinek długości 142 m zostanie dofinansowany ze środków budżetu gminy. Koszt 

zadania wynosi 50748,94 zł. 

2. Przebudowa drogi wewnętrznej Lenarczyce – Kolonie Lenarczyce od km 0+051 do km 

0+409 

 

- drodze o nr ewid 459/2 Głazów – Dębiany od km 0+382 do 0+591. 

Koszt całości zadania wynosi 82867,56 zł brutto. Dotacja celowa na usuwanie klęsk 

żywiołowych wynosi 66294,00 zł, środki z budżetu gminy wynoszą 16573,56 zł. 

3. Przebudowa drogi wewnętrznej Głazów – Dębiany od km 0+382 do 0+591 

 

 

- drodze o nr ewid. 319 w miejscowości Święcica na długości 351 m.  



15 

 

Na wykonanie nowej nawierzchni pozyskano środki w wysokości 50309,11 zł                            

z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. 

- drogach gminnych w msc. Lenarczyce na długości 72 m oraz 52 m.  

Wykonano również remont istniejących nawierzchni asfaltowych tj.: 

- remont drogi Nr 002451T Piekary - Jugoszów od km 0+000 do km 2+500. Koszt całości 

zadania wynosi 610575,08 zł brutto. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 

wynosi 488460,00 zł, środki z budżetu gminy wynoszą 122115,08 zł. 

4. Remont drogi Nr 002451T Piekary - Jugoszów od km 0+000 do km 2+500 

 

- remont drogi gminnej Nr 002469T Wierzbiny - Lenarczyce od km 0+000 do km 1+137 - 

działka 327 oraz  od km 0+000 do km 0+201 - działka o nr ewid. 338. Prace zostały 

dofinansowane ze środków przyznawanych na usuwanie skutków nawalnego deszczu. 

Nawierzchnie asfaltową wykonano również na placach gminnych w miejscowościach tj: 

- Jugoszów o wartości 18037,34 zł brutto, Piekary o 11860,28 zł brutto oraz w msc. Święcica 

o wartości 67030,45 zł.  
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W miejscowości Lenarczyce:  

- na drodze gminnej Nr 002469T Wierzbiny - Lenarczyce od km 0+000 do km 1+137 - 

działka 327, 

- na działce o nr ewid. 338 od km 0+000 do km 0+201  

- na drodze gminnej Nr 002471T Lenarczyce – Lenarczyce od km 0+693 do km 0+920  

- na drodze gminnej Nr 002470T Lenarczyce – Radoszki wykonano odmulenie rowów, 

przepustów. Prace są dofinansowane ze środków przyznawanych na usuwanie skutków 

nawalnego deszczu. 

Gmina dofinansowała drogi powiatowe w kwocie 201058,03 zł. W ramach przekazanych 

środków została przeprowadzony remont drogi powiatowej:  

- nr 0737T Gołębiów – Nasławice w msc. Zdanów od km 1+152 do km 2+315, nr 0738T 

Głazów – Bilcza w msc. Głazów – Węgrce od km 1+250 do km 2+590 oraz nr 0739T 

Kleczanów – Zdanów  w miejscowościach Święcica, Zdanów od km 1+340 do km 2+240 

oraz od km 3+437 do km 4+250. 

Gmina wspólnie z Gminą i Miastem Sandomierz podwiesiła na istniejących słupach                

7 szt. opraw LED wraz z przewodem. Dofinansowała zadanie kwotą 13000,00 zł. 

Na terenie całej gminy wykonano na istniejącej podbudowie nawierzchnię z tłucznia.                       

Wykonano również utwardzenia dróg kruszywem naturalnym oraz wykonano parking przed 

Szkołą Podstawową w msc. Bilcza.  

5. Parking przed szkołą podstawową w msc.  Bilcza 

 

 

Na potrzeby bieżącego utrzymania dróg zakupiono kosiarkę – mulczer do koszenia terenów 

zielonych wzdłuż dróg gminnych. Zakupiony sprzęt jest przeznaczony do montażu                      
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do pojazdu specjalistycznego UNIMOG.  Wartość zakupionej kosiarki wyniósł  60000,00 zł 

brutto.  

Ponadto wykonano: 

- umocnienia skarpy na długości 35 mb przy drodze gminnej o nr ewid. 269 położonej                        

w msc. Żurawica, 

6.  Umocnienie skarpy przy drodze gminnej w msc. Żurawica 

 

Remont istniejącej nawierzchni drogi dojazdowej oraz parkingu przed blokami                          

w msc. Żurawica,  

7. Parking przed blokami mieszkalnymi w msc. Żurawica 
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- zakup przystanku autobusowego przy drodze krajowej w msc. Głazów,  

8. Przystanek autobusowy przy drodze krajowej w msc. Głazów 

 

- peron z kostki brukowej oraz montaż wiaty przystankowej w msc. Jugoszów. 

Zakupiono również kruszywo w celu bieżącego remontu istniejącej nawierzchni na 

drogę w msc. Piekary, Żurawica, Bilcza oraz na plac przed świetlicą w msc. Lenarczyce.  

Co roku do Urzędu Gminy wpływają wnioski o lokalizację w pasach drogowych 

urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub 

potrzebami ruchu drogowego są to min. sieci i przyłącza gazowe, energetyczne 

telekomunikacyjne oraz wodociągowe i kanalizacyjne. Wniosek rozpatrywany jest w formie 

decyzji administracyjnej zezwalającej na lokalizację urządzeń w pasie drogowym. Za 

umieszczenie urządzeń w pasie drogowym pobierana jest opłata zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

W 2021 roku wydano łącznie 65 decyzji administracyjnych dotyczących pasa 

drogowego.  

 

10.  Mienie komunalne 

W 2021 roku zakończono budowę Samorządowego Centrum Kultury wraz  

z infrastrukturą towarzyszącą w Obrazowie w systemie zaprojektuj i wybuduj. Wartość 

całkowita projektu wynosi 2 098 672,85 zł , w tym dofinansowanie 500000,00 zł pozyskane z 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Projektowany obiekt służyć 
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będzie do organizowania imprez sportowych, artystycznych, rozrywkowych, 

okolicznościowych, możliwych do zorganizowania na wolnym powietrzu. 

W pomieszczeniach budynku będzie się odbywać działalność związana z szerzeniem kultury  

i sztuki.  

9. Budynek Samorządowego Centrum Kultury w Obrazowie 

 

W gminie pozostały dwa sołectwa w których nie ma budynków świetlic wiejskich                                    

tj. w msc. Sucharzów oraz w msc. Wierzbiny. Ograniczone środki finansowane w budżecie 

gminy oraz brak zgodności zamierzonego celu z zapisami Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego uniemożliwiają wykonanie budynków świetlic.  
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Zakończono budowę boiska sportowego o nawierzchni poliuretanowej wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą w msc. Kleczanów na którą pozyskano dofinansowanie z Unii Europejskiej                  

w kwocie 179 939,39 zł, środki krajowe 7821,49 zł. 

10. Boisko wielofunkcyjne w msc. Kleczanów 

 

Wykonano również inne prace budowlane przy budynkach świetlic polegające m.in. na:  

- ułożeniu kostki brukowej przed budynkiem świetlicy wiejskiej w msc. Głazów, 

- poszerzeniu drogi dojazdowej do budynku remizy OSP Głazów położonej na działce                          

o nr ewid. 86/2 w msc. Głazów, 

11. Przebudowa drogi dojazdowej do budynku remizy wiejskiej w msc. Głazów 
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- dociepleniu ścian budynku wraz z wykonaniem opaski  z kostki brukowej przy świetlicy 

wiejskiej w msc. Żurawica,  

- wykonaniu opaski wokół budynku świetlicy wiejskiej w msc. Świątniki. Prace wykonywali 

pracownicy ZGK w Obrazowie, 

12. Opaska przy budynku świetlicy wiejskiej w msc. Świątniki 

 

- remoncie łazienki w budynku świetlicy wiejskiej w msc. Kleczanów, 

- remoncie pomieszczeń w budynku świetlicy wiejskiej w msc. Komorna. Prace wykonywali 

pracownicy ZGK w Obrazowie, 

- remoncie nawierzchni z kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w msc. Chwałki,  

- naprawie chodnika z kostki brukowej prowadzącego do boiska sportowego w msc. 

Święcica,  

- montażu zbiornika bezodpływowego  przy budynku „domu nauczyciela” w msc. Bilcza,  

- remoncie ławek na boisku sportowym w msc. Święcica. Prace wykonali pracownicy ZGK 

- naprawie posadzki z kostki brukowej przy altanie w msc. Żurawica, 

- wykonaniu ogrodzenia w msc. Głazów. Jest to ogrodzenie od zbiornika wodnego  

w kierunku skupu. 

W 18 sołectwach położone są zbiorniki wodne do celów rolniczych. Jedynie msc. Sucharzów 

nie posiada zbiornika wodnego do celów rolniczych. Gmina w 2021 roku odmuliła zbiornik 

wodny do celów rolniczych w msc. Świątniki i Święcica oraz wykonała ogrodzenie zbiornika 

wodnego w msc. Bilcza i Zdanów.  
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13. Ogrodzenie zbiornika wodnego w msc. Zdanów 

 

Wykonano staw zasilany wodami opadowymi lub roztopowymi o powierzchni do 1000 m2 

oraz głębokości 3 m od powierzchni terenu na działce  o nr ewid. 125 położonej  

w miejscowości Dębiany, 

W 2021 podwieszono łącznie 36 szt. opraw oświetleniowych w msc. Chwałki, 

Głazów, Komorna, Lenarczyce, Obrazów, Rożki, Świątniki, Święcica, Sucharzów, Żurawica. 

Dobudowano dwa odcinki nowej linii oświetlenia ulicznego w msc. Lenarczyce oraz 

Świątniki. Opracowano również dokumentację techniczną na rozbudowę oświetlenia 

ulicznego w msc. Lenarczyce oraz Komorna. Ograniczone środki finansowe nie pozwoliły na 

realizacje wszystkich wniosków mieszkańców, Sołtysów oraz Radnych.  

 

11.  Sieć wodociągowa  

Gmina poczyniła starania wykonania własnego ujęcia wody w msc. Węgrce Panieńskie. 

Podczas próbnego pompowania wykazano wydajność wykonanej studni na poziomie 5 m3 na 

godzinę. Obecnie trwają prace nad uzyskaniem pozwoleń na pobór wody.  

 

12.  Zespół Gospodarki Komunalnej  

1. Obsługa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej: 

a) wydawanie warunków technicznych przyłączenia do sieci, 

b) zawieranie i rozwiązywanie umów z odbiorcami, 

c) pobór opłat za wodę i ścieki, 
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d) usuwanie awarii sieci wodociągowej, 

e) przyłączy wodociągowych, 

f) usuwanie awarii sieci kanalizacyjnej. 

2. Utrzymanie dróg gminnych i mostów : 

a) drobne naprawy jezdni, 

b) wykaszanie poboczy, 

c) odśnieżanie. 

3. Nadzór nad funkcjonowaniem i konserwacją oświetlenia ulicznego 

a) zawieranie umów na oświetlenie uliczne, 

b) kontrola zużycia energii elektrycznej, 

c) zgłaszanie awarii oświetlenia ulicznego. 

4. Usuwanie odpadów komunalnych: 

a) sprzątanie przystanków na terenie gminy, 

b) sprzątanie przy drogach gminnych. 

5. Szereg innych zadań o charakterze remontowo inwestycyjnym zleconych przez Wójta 

gminy : 

a) drobne naprawy i remonty w obiektach gminnych, 

b) układanie kostki brukowej, 

c) malowanie pomieszczeń w obiektach gminnych. 

Wodociągi 

Zwodociągowane  -  wszystkie sołectwa (19); 

Długość sieci wodociągowej wynosi  139,303 km; 

Liczba odbiorców wody 1878; 

Liczba usuniętych awarii przyłączy wodociągowych – 78; 

Liczba usuniętych awarii sieci wodociągowej – 2; 

Wymiana hydrantów – 3; 

Zakup wody z dwóch źródeł : 

a) –  PGKiM Sandomierz, 

b) –  Gmina Samborzec. 

Kanalizacja 

Skanalizowane w 100% - 1 sołectwo – Chwałki; 

Częściowo skanalizowane -  1 sołectwo – Święcica; 

Liczba odbiorców ścieków 290; 

Długość sieci kanalizacyjnej 14,43 km; 
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Liczba odbiorców korzystających z  kanalizacji zbiorczej 266; 

Liczba awarii sieci kanalizacyjnej – 9; 

Ścieki z sołectwa Chwałki odprowadzane są do oczyszczalni ścieków  PGKiM  

w Sandomierzu, natomiast ścieki ze Święcicy odprowadzane są do osiedlowej oczyszczalni 

ścieków. 

Wyposażenie Zespołu Gospodarki Komunalnej 

1. Koparko  Ładowarka;   

2. Ciągnik rolniczy Zetor Proxima;  

3. Ciągnik rolniczy Ursus C – 914; 

4. Samochód wielozadaniowy Mercedes Unimog – U 400; 

5. Samochód osobowo - dostawczy Volkswagen T- 4; 

6. Samochód osobowo - dostawczy Renault Kangoo; 

7. Przyczepa wywrotka trójstronna o ładowności 3,5 t; 

8. Walec drogowy ciągniony; 

9. Kosiarka boczna bijakowa 3 szt.;  

10. Kosiarko rozdrabniacz; 

11. Pompa szlamowa spalinowa do odwadniania rowów; 

12. Zagęszczarka spalinowa do gruntu; 

13. Kosy spalinowe 4 szt.; 

14. Pilarka spalinowa;  

15. Pilarka spalinowa na wysięgniku; 

16. Wykrywacz do zasuw wodociągowych i studzienek kanalizacyjnych;   

17. Elektronarzędzia oraz narzędzia specjalistyczne do usuwania awarii sieci  wod.- kan. 

 

13.  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

Na terenie  całej gminy Obrazów  obowiązuje  miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego uchwalony uchwałą nr  XLVIII/273/06 Rady Gminy w Obrazowie   

z dnia 13 czerwca 2006r. 

W roku 2009r. Rada Gminy podjęła uchwałę nr XXXII/141/2009  w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Obrazów 

w granicach sołectw gminy.  

Rada Gminy uchwałą nr  XXII/118/2016 z dn. 06.04.2016r. uchwaliła zmiany studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Obrazów.  
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Obecnie jesteśmy na etapie uzyskania zgód z Ministerstwa Rolnictwa na wyłączenie  

z produkcji rolniczej terenów przy zmianie Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy Obrazów 

W 2021 wydano łącznie 177 zaświadczeń, wypisów i wyrysów z MPZP. 

 

14.  Ochrona środowiska 

Gmina Obrazów należy do Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki, który 

zajmuje się odbiorem od naszych mieszkańców odpadów. Związek dysponuje nowoczesnym 

zakładem utylizacji  odpadów komunalnych w Janczycach. Gmina na utrzymanie związku 

płaci składkę w wysokości 15 000, 00 zł rocznie.  

Od kilku lat Gmina Obrazów realizuje program usuwania azbestu i wyrobów 

zawierających azbest. Mieszkańcy przy dofinansowaniu WFOŚiGW w Kielcach oraz 

NFOŚIGW w Warszawie otrzymują pomoc przy utylizacji azbestu. Firma odbierająca, która 

zajmuje się zarówno transportem jak i utylizacją wyrobów azbestowych wyłaniana jest          

każdorazowo w drodze zapytania ofertowego. W roku 2021 wydatki związane z utylizacją 

płyt azbestowych wyniosły 100 018,80 zł z czego Gmina Obrazów otrzymała dotację  

w kwocie 89.100,00 zł oraz środki pochodzące z budżetu gminy w wysokości 10.918,80 zł.  

Wyroby azbestowe zostały zebrane z 88 posesji a łączna ilość wyniosła 270 Mg. 

Rada Gminy Obrazów corocznie przyjmuje program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Łączny koszt opieki nad zwierzętami w 2021r 

wyniósł 45 311,34 zł. 

Ponadto Gmina reguluje stany prawne nieruchomości należących do Gminy Obrazów, 

dokonuje podziałów, rozgraniczeń oraz innych regulacji geodezyjnych granic działek 

będących własnością  Gminy jak i osób fizycznych. W 2021r wydano 9 postanowień 

dotyczących podziału działek oraz 13 decyzji. Prowadzono również 5 postępowań  

dotyczących rozgraniczenia działek. 

INFORMACJA O STANIE GRUNTÓW przekazanych w dzierżawę, stanowiących mienie 

Gminy Obrazów na dzień 31 grudnia 2021 roku: 

- nr działek: 440  o pow. 0,24 ha w Bilcza KW 58 177 kwota dzierżawy – 930,60 zł; 

- nr działki: 444/2 o pow. 0,24 ha w Bilcza KW 58 177  kwota dzierżawy – 3579,85 zł; 

- nr działki: 86/1 o pow. 0,90 ha w Głazów KW 52 386 kwota dzierżawy – 1147,00 zł; 
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- nr działek 324 powierzchnia razem 1,15 ha w Głazów KW 61 926  kwota dzierżawy  

– 767,33 zł; 

- nr działek 162/4 - 1,34 ha  i 36/3 – 1,22 ha razem 2,56 ha w Zdanowie (stawy rybne) kwota 

dzierżawy – 188,03 zł; 

- nr działki 205/2 o pow. 0,16 ha Kurów kwota dzierżawy – 10013,28 zł; 

- nr działki 38 – 1,54 ha w Komorna KW 52272 - kwota dzierżawy 1315,43 zł; 

- 1 m² dachu   budynku wielofunkcyjnego w Kleczanowie na działce nr 315/6 kwota 

dzierżawy – 1348,33 zł; 

- nr  działki 399/2 o pow. 0,37 ha w Kleczanowie kwota dzierżawy – 1107,16 zł; 

- nr działki 157/10 o pow. 0,54 ha w Głazowie  kwota dzierżawy 767,33 zł. 

Informacja o użytkowaniu wieczystym: 

- Bilcza 444/3 o pow.  0.0600 ha   kwota 108, 00 zł, 

- Obrazów 254/1 o pow. 0.0200 ha  kwota  54,00 zł, 

- Lenarczyce 100/1 o pow. 0.2300 ha kwota  231,00 zł, 

- Kleczanów 399/5 o pow.  0.1900 ha kwota 291,00 zł, 

- Kleczanów 315/5 o pow. 0.1300 ha kwota 306,00 zł. 

 

15.  Gospodarka lokalowa 

W 2021 r. gminny zasób mieszkaniowy składał się z 9 lokali mieszkalnych, które 

zlokalizowane są w 6 budynkach, w następujących miejscowościach: 

− w Domu Nauczyciela w Bilczy –2 lokale, każde o powierzchni 53 m2, 

− w Domu  Nauczyciela w Kleczanowie –2 lokale, o pow. 48 m2 i 38 m2,  

− w Domu Nauczyciela w Jugoszowie - 2 lokale o pow. 46 m2 i 40 m2, 

− w budynku Ośrodka Zdrowia w Świątnikach – 1 lokal o pow. 56,45 m2, 

− w budynku Ośrodka Zdrowia w Kleczanowie - 1 lokal o pow. 70,7 m2, 

− w budynku Szkoły Podstawowej w Obrazowie – 1 lokal o pow. 42 m2. 

W 2021 r. stawka czynszu najmu lokalu wynosiła: 4,00 zł/1m2. 

W 2021r. nie dokonano sprzedaży mieszkań znajdujących się w zasobie gminy. 

Gmina nie prowadziła naboru wniosków na najem lokali.  

W 2021 r. gmina nie prowadziła  postępowań eksmisyjnych dotyczących opuszczenia lokali 

mieszkalnych będących w zasobie gminy.  

W 2021 r. wykonano prace remontowe i naprawy bieżące w lokalach: 

- remont lokalu mieszkalnego w DN w Bilczy. 
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16. Ochotnicze Straże Pożarne  
Na terenie Gminy Obrazów działa 10 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej: 

1. OSP Bilcza, 

2. OSP Dębiany, 

3. OSP Głazów, 

4. OSP Kleczanów,  

5. OSP Komorna,  

6. OSP Lenarczyce,  

7. OSP Obrazów,  

8. OSP Rożki,  

9. OSP Świątniki, 

10. OSP Węgrce. 

Wszystkie ww. Jednostki OSP zrzeszone są w Oddziale Gminnego Związku 

Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Obrazowie. Prezesem Zarządu 

Gminnego ZOSP RP w Obrazowie jest dh Krzysztof Tworek, a Komendantem Gminnym dh 

Marek Cieciura. Ochotnicze Straże Pożarne z terenu Gminy Obrazów skupiają w swoich 

szeregach 160 członków. Poczty sztandarowe posiadają jednostki OSP w m. Bilcza, Dębiany, 

Głazów, Kleczanów, Obrazów, Rożki, Świątniki. 

Delegacje z poszczególnych OSP biorą udział w uroczystościach o charakterze państwowym, 

kościelnym oraz tych organizowanych przez Urząd Gminy w Obrazowie.  

Do Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego należą OSP Świątniki oraz OSP Obrazów. 

Wymienione jednostki są w ciągłej dyspozycji Stanowiska Kierowania Komendanta 

Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Sandomierzu potwierdzając wysoki stopień 

wyszkolenia oraz przygotowania do akcji ratowniczo-gaśniczych.   

Z racji bliskiej odległości do Sandomierza, stanu wyposażenia i podziału bojowego Jednostka 

OSP Obrazów często pełni zabezpieczenie powiatu sandomierskiego. Dzieje się tak  

w przypadku, gdy Wsparcia potrzebuje Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza w Sandomierzu.  

Sprzęt transportowy w dyspozycji OSP z terenu Gminy Obrazów: 

• 4 Średnie samochody ratowniczo- gaśnicze (Obrazów, Świątniki, Głazów), 

• 1 Lekki samochód ratownictwa wodnego -SLRW ( Obrazów), 

• 5 Lekkich samochodów specjalnych typu GLM ( Bilcza, Dębiany, Kleczanów, 

Lenarczyce, Węgrce ), 

• 1 Lekki samochód specjalny typu kwatermistrzowskiego –SLKw (Obrazów), 

• 1 Lekki samochód specjalny typu Bus (Obrazów), 
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• 1 Łódź z silnikiem spalinowym zaburtowym ( Obrazów ). 

 

Pozostały sprzęt w dyspozycji OSP z terenu Gminy Obrazów: 

• 2 pełne zestawy narzędzi hydraulicznych do działań z zakresu ratownictwa 

drogowego, 

• 1 zestaw poduszek pneumatycznych,  

• 10 pilarek do drewna, 

• 2 piły do betonu i stali, 

• 8 pomp szlamowych do wody zanieczyszczonej, 

• 1 pompa do studni,  

• 3 defibrylatory AED, 

• 10 zestawów PSP R1, 

• Węże i Armatura wodna,  

• 5 drabin strażackich. 

W 2021 roku Jednostki OSP z terenu Gminy Obrazów brały udział w 71 akcjach 

ratowniczo-gaśniczych oraz innych miejscowych zagrożeniach. Ochotnicze Straże Pożarne 

brały także udział w wyjazdach gospodarczych. 
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Każdy strażak, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu otrzymywał 

ekwiwalent pieniężny w wysokości odpowiednio 12 i 5 zł za godzinę. Łącznie w 2021 roku 

wypłacono ekwiwalent pieniężny dla druhów w wysokości 10280,80 zł 

Ochotnicze Straże Pożarne z terenu Gminy Obrazów włączyły się w walkę z pandemią 

koronawirusa. Swoje działania skupiły na: rozwożeniu ulotek dla mieszkańców Gminy 

Obrazów, dostarczania środków dezynfekcyjnych i ochronnych do szkół, ośrodków zdrowia, 

kościołów oraz informowaniu mieszkańców o zaistniałej sytuacji.  

Ważnym aspektem działalności strażackiej jest pozyskiwanie nowego sprzętu.  

OSP Obrazów, OSP Świątniki, OSP Głazów, OSP Bilcza, OSP Węgrce i OSP Dębiany 

skorzystały z dotacji na zapewnienie gotowości bojowej przyznanej przez KG PSP. 

Zakupiono Umundurowanie strażackie i wyposażenie osobiste strażaków. Gmina Obrazów 

przekazało tym jednostkom na wkład własny łącznie 2900 zł. 9 jednostek OSP z terenu 

Gminy skorzystały z dotacji covidowej-5000+. Wszyscy wnioskodawcy otrzymali na swoje 

konta 5000 zł z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na zakupy 

przeciwdziałąjącymi pandemii koronawirusa. Z bardzo ciekawą ofertą wyszedł do strażaków 

WFOŚiGW w Kielcach. Ogłoszono program doposażenia OSP w sprzęt, z którego 

skorzystały 4 OSP z terenu Gminy Obrazów na kwotę 40 tyś zł . Oprócz wspomnianych 

wyżej dotacji z budżetu Gminy pokrywano koszty działalności OSP m.in. : ubezpieczenia, 

badania, zakupy i naprawy sprzętu, oraz najpotrzebniejsze artykuły ochronne w walce  
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z koronawirusem ( płyn do dezynfekcji rąk i powierzchni, rękawice jednorazowe, maski 

chirurgiczne oraz typu FFP2, kombinezony ochronne, ręczne opryskiwacze). 

 

17.  Realizacja programu współpracy Gminy Obrazów z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego 

Podstawa opracowania 
„Program współpracy Gminy Obrazów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok” przyjęty został Uchwałą  

Nr XXIII/152/2020 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 30 listopada 2020  r . Określił on cele, zasady 

oraz formy i zakres współpracy Gminy Obrazów z organizacjami pozarządowymi, a także wskazał do 

realizacji priorytety zadań publicznych, których realizacja związana była z udzielaniem pomocy 

publicznej. 

Zakres przedmiotowy współpracy objął zwłaszcza sferę tzw. priorytetowych zadań 

publicznych, do których zgodnie z Rodz. 6, § 9 Programu, zaliczono m. in. następujące grupy zadań: 

a) wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej i sportu; 

b) organizowanie imprez, zawodów, turniejów sportowych i o charakterze sportowo-

rekreacyjnym; 

c) działania na rzecz dzieci, młodzieży, osób starszych, osób niepełnosprawnych;    

d) pomoc społeczna mieszkańcom z terenu Gminy; 

e) realizowanie programów profilaktycznych; 

f) organizowanie spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej; 

g) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej. 

 Do realizacji wskazanych w ramach Programu zadań zgodnie z Rodz.6 § 8, przyjęto dwie 

podstawowe formy współpracy – finansową i pozafinansową.  

W dalszej szczęści sprawozdania w kontekście w/w form zaprezentowana została współpraca Gminy 

Obrazów w roku 2021 roku z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego.  

 

I. Finansowe formy współpracy: 

Realizując zadania celowe w ramach tzw. finansowych form współpracy w 2021 roku Gmina 

Obrazów ogłosiła 4 otwarte konkursy ofert w ramach, których podjęto realizację zadań publicznych  

w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie. Realizowane w przedmiotowym trybie zadania zgodnie z przyjętymi priorytetami 

obejmowały zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu,  działania na rzecz społeczności Gminy.  
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 W trybie uproszczonej oferty  zadania  publicznego została złożona jedna oferta  z zakresu 

pomocy społecznej.  

Ogólna kwota wydatkowana w ramach dotacji przekazanych przez Gminę Obrazów 

na wspieranie zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym w 2021 roku 

wyniosła: 975 161,85 zł. 

W tym: 

- środki własne Gminy Obrazów – 294 841,35 zł, 

- dotacja od Wojewody- 680 320,50 zł. 

Odpowiednio na realizacją zadań publicznych z zakresu działania na rzecz: 

- osób niepełnosprawnych wydatkowano 680 320,50zł, 

- kultury fizycznej i sportu  75 000,00 zł, 

- pomoc społeczna-5 000,00zł 

- konkurs inwestycyjny- 214 841,35zł 

 

Adresatami działań podejmowanych przez organizacje, które uzyskały dofinansowanie celowe 

w 2021  roku były głównie dzieci i młodzież szkół podstawowych z terenu Gminy Obrazów , Gminny 

Klub Sportowy GKS oraz osoby niepełnosprawne uczęszczające na zajęcia do Środowiskowego 

Domu Samopomoc, oraz mieszkańcy Gminy Obrazów. 

 

Wykaz organizacji, które otrzymały dotacje w 2021 roku:  

 

1. Sandomierskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną 

Kleczanów 91a, 27-641Obrazów  

Stowarzyszenie uzyskało dofinansowanie na zadanie pod nazwą: „Prowadzenie ośrodka 

wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy dla 30 osób z zaburzeniami psychicznymi ”.  

Zadanie zrealizowane było w okresie od 1stycznia do 31 grudnia 2021 roku. Wysokość kwoty 

dotacji wydatkowanej w 2021 roku  to 680 320,50zł. 

 

2. Gmina Obrazów 12 lipca 2021 roku w wyniku otwartego konkursu ofert podpisała 

umowę ze Stowarzyszeniem „Nasz Region” na sfinansowanie wkładu własnego 

 i udzielenie dotacji na wsparcie zadań inwestycyjnych w zakresie oświaty 

dofinansowanych ze środków unijnych ,realizowanych na lata 2021-2022.  

Łącznie Gmina Obrazów na lata 2021-2022 na realizację zadania przeznaczy kwotę 

955 467,58zł .Przedmiotem zadania będzie rozbudowa z przebudową i zmianą funkcji 

istniejącego budynku gospodarczo-technicznego Szkoły Podstawowej w Głazowie na 
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budynek dydaktyczny wraz z wyposażeniem pracowni matematyczno-przyrodniczej oraz 

wyposażeniem sportowym. 

3.   W roku 2021 Gmina Obrazów ogłosiła: Otwarty konkurs ofert na realizację zadania 

publicznego świadczonego na rzecz społeczności lokalnej przez podmioty prowadzące 

działalność pożytku publicznego w zakresie kultury Fizycznej i Sportu na rok 2021. 

Jedyną ofertę na realizację ww. zadania złożył Gminny Klub Sportowy Obrazów. Po 

przeprowadzeniu weryfikacji oferty GKS Obrazów otrzymał dotację w wysokości  

75 000,00 zł. Dotacja pozwoliła na organizację meczy lig prowadzonych przez 

Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej, zakup sprzętu sportowego, prowadzenie 3 grup 

zawodników składających się głównie z dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców 

Gminy Obrazów.  Dzięki prowadzeniu treningów przez licencjonowanych trenerów 

zawodnicy GKS-u z powodzeniem konkurować mogli w rozgrywkach swoich lig 

wykazując tym samym rozwój swoich umiejętności sportowych.  

4. Gmina Obrazów podpisała umowę z zakresu pomocy społecznej na „ Pozyskiwanie artykułów 

żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Gminy Obrazów”- dotacja na ten cel 

przekazana to 5 000 zł. W okresie od 10 czerwca 2021 roku do 07 września  2021 roku – ok. 473 

najuboższych mieszkańców Gminy odebrało 11 479,71 kg artykułów żywnościowych . Akcja ta 

miała na celu zmniejszenia niedożywienia na terenie gminy i jednocześnie zapobieganie 

marnotrawieniu żywności. 

 

II. Pozafinansowe formy współpracy: 

 Jako podstawową formą pozafinansowej współpracy w ramach Programu należy wskazać 

udostępnianie organizacjom, nieruchomości, pomieszczeń lub ich części. 

 Każdorazowe udostępnienie nieruchomości warunkowane było prowadzeniem w udostępnionym 

obiekcie przez podmiot wnioskujący działalności związanej z realizacją zdań Gminy lub projektów 

służących mieszkańcom. 

W poniższej tabeli zaprezentowano listę organizacji z terenu Gminu Obrazów, które 

skorzystały z przedmiotowej pomocy.  
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Lp. Nazwa organizacji 
Lokalizacja i nazwa 

Nieruchomości - obiektu 
Cel udostępnienie   

1 

  Stowarzyszenie Piekary Razem 

    Piekary 

Budynek świetlicy 

wiejskiej 

Do celów Stowarzyszenia - 

użyczenie 

2 
Stowarzyszenie Kobiet Ambitnych  

z Bilczy 

Bilcza 

Budynek OSP 

Do celów Stowarzyszenia - 

użyczenie 

3 
Stowarzyszenie Na Rzecz Wsparcia  

i Rozwoju Sołectwa Dębiany 

Dębiany 

Budynek OSP 

Do celów Stowarzyszenia - 

użyczenie 

4 

Sandomierskie Stowarzyszenie 

Pomocy Osobom z 

Niepełnosprawnością Intelektualną 

Kleczanów, 

Budynek wielofunkcyjny 

Do celów Stowarzyszenia - 

użyczenie 

 5 

Stowarzyszenie Nasz Region 

Obrazów 

Budynek Starej Szkoły 

Do celów Stowarzyszenia - 

użyczenie 

6 Stowarzyszenie Z tradycją w 

przyszłość 

     Głazów 

Świetlica 

Do celów Stowarzyszenia-

użyczenie 

7 

Akademia Kobiet Twórczych 

Obrazów 

Budynek starej szkoły 

Do celów Stowarzyszenia - 

użyczenie 

8 Polski Związek Hodowców 

Gołębi Pocztowych Sekcja nr.6 

Obrazów 

Budynek starej szkoły 

Do celów Związku - 

użyczenie 

9 

 

Stowarzyszenie Razem dla 

Obrazowa 

Obrazów 

Budynek OSP 

Do celów Stowarzyszenia - 

użyczenie 

 

10 

Gminny Klub Sportowy 

Święcica 

Budynek zaplecza 

sportowego 

Do celów Stowarzyszenia - 

użyczenie 

 

11 
 

Sandomierski Szlak Jabłkowy 

Obrazów 

Izba tradycji Ogrodniczej 

 

Do celów Stowarzyszenia - 

użyczenie 

 

Sprawozdanie z realizacji współpracy Gminy Obrazów z organizacjami pozarządowymi 

 i innymi podmiotami w 2021 r. ma na celu podsumowanie kolejnego rok współpracy samorządu  

z przedmiotowymi organizacjami. Obecnie aktywna działalność podmiotów działających w tej sferze 

stanowi ważną cechę społeczeństwa, która w istotny sposób spaja i aktywizuje społeczności lokalne.  

Dla bieżącej pracy podmiotów działających w sferze pożytku publicznego istotne znaczenie 

miała zarówno wymiana doświadczeń, jak również współpraca z gminą.  
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Rok 2021 to kolejny rok, w którym obserwujemy dużą aktywność organizacji pozarządowych 

na terenie Gminy Obrazów, organizacje te działając w środowiskach lokalnych znają i najlepiej 

realizują potrzeby społeczności.  

W celu usprawnienie realizacji i ułatwienia organizacjom pozarządowym oraz podmiotom,  

o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 

pozarządowym, współpracy z samorządem lokalnym, Gmina Obrazów, realizowała ponadto działania 

z zakresu: 

1) obsługi otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych gminy w 2021roku,  

2) pomoc i współdziałanie w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł,  

w szczególności z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,  

3) doradztwo, konsultowanie, pomoc w opracowaniu projektów dokumentów w dziedzinach 

związanych z działalnością statutową organizacji,  

4) promowanie przez Samorząd Gminy Obrazów działalności organizacji pozarządowych, 

Ocenić należy, iż organizacje pozarządowe wniosły duży wkład w realizację poszczególnych 

projektów. Z jednej strony były to zaangażowanie i kreatywność, z drugiej zaś środki finansowe,  

a także wkład pozafinansowy, czyli głównie wkład osobowy osób zaangażowanych w działalność 

organizacji pozarządowych. 
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18.  Oświata w Gminie Obrazów 

I.   LICZBA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH Z PODZIAŁEM NA ICH TYPY 

 

1. SZKOŁY PODSTAWOWE: 

• Publiczna Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Królowej w Bilczy, 

• Publiczna Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Kleczanowie,  

• Publiczna Szkoła Podstawowa w Obrazowie, 

• Publiczna Szkoła Podstawowa w Głazowie (prowadzona przez Stowarzyszenie "NASZ 

REGION"). 

 

2. PUNKTY PRZEDSZKOLNE 

• Punkt Przedszkolny w Bilczy (prowadzony przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły 

w Bilczy k. Sandomierza), 

• Punkt Przedszkolny "Akademia Przedszkolaka” w Kleczanowie (prowadzony przez 

Stowarzyszenie "NASZ REGION"), 

• Punkt Przedszkolny w Głazowie (prowadzony przez Stowarzyszenie "NASZ REGION"), 

• Punkt Przedszkolny w Obrazowie (prowadzony przez Stowarzyszenie "NASZ 

REGION"). 

 

 

II. LICZBA DZIECI W WIEKU OD 3 DO 14 LAT (ROCZNIKI 2007-2018) 

ZAMELDOWANYCH W GMINIE OBRAZÓW W OBWODACH SZKOLNYCH 

 

Według danych z ewidencji ludności w Gminie Obrazów zameldowanych było 717 dzieci                      

i młodzieży w wieku od 3 do 14 lat (roczniki urodzenia od 2007 do 2018).  
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III.   LICZBA DZIECI W POSZCZEGÓLNYCH PLACÓWKACH EDUKACYJNYCH  

           (WEDŁUG STANU W SYSTEMIE INFORMACJI OŚWIATOWEJ NA 30 WRZEŚNIA DANEGO                                         

           ROKU) 

 

Zgodnie z zadaniem ustawowym Gmina Obrazów zapewniała korzystanie z wychowania 

przedszkolnego (dla dzieci 3-5-letnich), spełnianie obowiązku rocznego przygotowania 

przedszkolnego (dla dzieci 6-letnich) i obowiązku szkolnego (dla uczniów w szkołach 

podstawowych). 
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Liczba dzieci w wieku od 3 do 14 lat

 
PSP Bilcza PSP Kleczanów PSP Obrazów PSP Głazów         Razem 

30.09. 
2020 

30.09. 
2021 

30.09. 
2020 

30.09. 
2021 

30.09. 
2020 

30.09. 
2021 

30.09. 
2020 

30.09. 
2021 

 30.09. 
  2020 

30.09. 
2021 

„0” 20 11 0 11 28 27 11 13     59 62 

I 11 13 14 10 13 17 10 6 48 46 

II 8 11 5 13 15 11 5 10 33 45 

III 8 8 10 5 22 14 7 5 47 32 

IV 8 8 11 10 16 22 12 7 47 47 

V 6 8 11 12 18 16 6 12 41 48 

VI 8 6 0 10 15 19 5 6 28 41 

VII 14 8 24 0 37 16 16 4 91 28 

VIII 11 14 5 23 18 37 7 17 41 91 

Razem 
w PSP 

74 76 80 83 154 152 68 67 376 378 

Razem 

PSP + „0” 
94 87 80 94 182 179 79 80 435 440 
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Liczba uczniów według stanu w Systemie Informacji Oświatowej w ciągu czterech 

ostatnich lat: 

Od 2020 roku należy zauważyć tendencję wzrostową liczby uczniów w szkołach 

podstawowych (w 2021 roku wzrost o 2 uczniów w porównaniu do 2020 roku). Średnia liczba 

urodzeń w gminie w latach 2007-2018 wynosi 60 dzieci rocznie, spośród tych dzieci średnio 

48 podejmuje naukę w 4 szkołach podstawowych na terenie naszej gminy (średnio 12 

uczniów na jedną szkołę).  

W szkołach na terenie Gminy Obrazów uczy się także 38 dzieci z sąsiednich gmin: 

- w PSP w Obrazowie 14 uczniów, 

- w PSP w Kleczanowie 4 uczniów, 

- w PSP w Bilczy 14 uczniów, 

- w PSP w Głazowie 6 uczniów. 

Wśród wszystkich uczniów z terenu Gminy Obrazów 101 uczniów uczęszcza do szkół 

podstawowych w innych gminach, w tym z: 

- obwodu PSP w Bilczy 9 uczniów, 

- obwodu PSP w Obrazowie 79 uczniów,  

- obwodu PSP w Kleczanowie 12 uczniów, 

- obwodu PSP w Głazowie 1 uczeń. 

 IV. DOCHODY GMINY OBRAZÓW Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ 

OŚWIATOWYCH W 2021 R.  

Na środki zewnętrzne przeznaczone na finansowanie zadań oświatowych w 2021 r.                   

w wysokości – 6 460 107,23 zł., składały się: 

• 5 898 892,00 zł - subwencja oświatowa 

• 300 319,92 zł - środki z budżetu wojewody - dotacje celowe (stypendia szkolne, 

dotacja przedszkolna i podręcznikowa) 

• 148 000,00 zł - programy rządowe (Laboratoria przyszłości, Aktywna tablica, 

NPRCZ)                                                                                                       561 215,23 zł 

• 72 668,00 zł - wpłaty za dożywianie                                                         

• 2 385,19 zł - dzierżawa autobusu szkolnwgo                                                             

• 37 842,12 zł - środki z odpłatności innych gmin  

Stan SIO Liczba uczniów w szkołach podstawowych 

30.09.2018 r. 389 

30.09.2019 r. 372 

30.09.2020 r. 376 

30.09.2021 r. 378 
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Wysokość subwencji oświatowej dla Gminy Obrazów w ciągu ostatnich czterech lat 

przedstawia się następująco: 

• 2018 r. - 5 109 272,00 zł, 

• 2019 r. - 5 374 744,00 zł (wzrost o 265 472,00 zł) – w stosunku do 2018 roku, 

• 2020 r. - 5 580 944,00 zł (wzrost o 206 200,00 zł) – w stosunku do 2019 roku, 

• 2021 r. - 5 898 892,00 zł (wzrost o 317 948,00 zł) – w stosunku do 2020 roku. 

W subwencji oświatowej na 2021 rok, przy podziale na 1 ucznia wzięto pod uwagę całość 

subwencji na daną placówkę oświatową.  

Należy zauważyć, że w małej szkole, w której średnia liczebność klasy jest niższa lub równa 

18 uczniów (waga P2) oraz w której średnia liczebność klasy jest niższa lub równa 12 

uczniów (waga P3) na każdego ucznia kwota z subwencji jest rocznie o 2 404,50 zł wyższa, 

niż na ucznia szkoły, w której uczy się więcej niż średnio 12 i 18 uczniów w klasie (takich 

wag nie otrzymuje Publiczna Szkoła Podstawowa w Obrazowie). 

Poza tym każda szkoła jest liczona indywidualnie według 16 wag – wskaźników 

przeliczeniowych dla różnych kategorii uczniów - wynikających z metryczki subwencji 

oświatowej na 2021 rok.  

Podział subwencji oświatowej w 2021 roku, na placówki oświatowe w gminie Obrazów, 

według stanu na 30.09.2020 roku, przedstawia poniższa tabela: 

 

 Całkowita 

kwota subwencji 

w tym: 

specjalna 

organizacja 

nauki 

kwota subwencji na 

szkołę 

SP Bilcza 914 940,68 zł 0,00 zł 914 940,68 zł 

SP Głazów 1 335 515,65 zł 496 014,52 zł 839 501,13 zł 

SP Kleczanów 1 251 543,56 zł 261 060,27 zł 990 483,29 zł 

SP Obrazów 1 787 191,14 zł 254 877,27 zł 1 532 313,87 zł 

„0” SP Bilcza 72 341,18 zł 0,00 zł 72 341,18 zł 

„0” SP Głazów 93 088,60 zł 65 265,07 zł 27 823,53 zł 

„0” SP Obrazów 94 600,00 zł 0,00 zł 94 600,00 zł 

Punkt 

Przedszkolny w 

Kleczanowie 

234 542,04 zł 167 765,57 zł 66 776,47zł 

Punkt 

Przedszkolny w 

Obrazowie 

65 265,07 zł 65 265,07 zł 0,00 zł 

Punkt 

Przedszkolny w 
25 693,83 zł 25 693,83 zł              0,00 zł 
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Głazowie 

Razem 5 874 722,00 zł 1 335 941,60 zł 4 538 780,40 zł 

Dodatkowa kwota z rezerwy subwencji oświatowej w 2021 roku wynosiła 24 170,00 zł                        

i obejmowała: 

- dofinansowanie do zajęć wspomagających w wysokości 22 050,00 zł,  

- dofinansowanie z tytułu wzrostu zadań szkolnych w wysokości 2 120,00 zł.  

V. WYDATKI NA GMINNĄ OŚWIATĘ W 2021 ROKU 

Na koszty utrzymania naszej oświaty składają się: koszty szkół podstawowych, 

oddziałów klas '0", dowozów szkolnych (w tym dzieci niepełnosprawnych),  zwrot dotacji dla 

innych gmin z tytułu uczęszczania dzieci z terenu gminy Obrazów do ich przedszkoli, koszty 

dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz stołówki szkolnej, koszty 

specjalnej organizacji nauki dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, 

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) dla nauczycieli emerytów oraz dotacje dla 

punktów przedszkolnych. 

Całkowite wydatki gminy na oświatę w 2021 r. wyniosły 9 589 375,31 zł: 

• 6 285 953,63 zł - szkoły podstawowe, 

• 453 856,49 zł - oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, 

• 250 431,00 zł - odpłatność za przedszkola dla innych gmin, 

• 537 911,53 zł - inne formy wychowania przedszkolnego (punkty przedszkolne), 

• 237 876,90 zł - dowóz uczniów, 

• 22 214,42 zł- dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, 

• 73 560,43 zł - stołówki szkolne, 

• 327 874,46 zł - realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod 

pracy w oddział przedszkolnych przy szkołach podstawowych, przedszkolach                               

i punktach przedszkolnych, 

• 1 171 238,27 zł - realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod 

pracy w szkołach podstawowych, 

• 14 703,99 zł – realizacja zadań wymagających wczesnego wspomagania rozwoju 

dziecka, 

• 60 151,52 zł - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, 

• 60 000,00 zł - ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów, 

• 93 602,67 zł – stypendia szkolne. 
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67%

33%

Wydatki Gminy Obrazów w 2021 roku z podziałem 
na środki zewnętrzne i własne finansujące zadania 

oświatowe

Środki zewnętrzne na sfinansowanie zadań oświatowych

Środki własne z budżetu gminy na sfinansowanie zadań oświatowych

W powyższych wydatkach ujęto dotacje udzielone z budżetu gminy dla Stowarzyszeń na 

zadania oświatowe w łącznej wysokości 2 596 869,89 zł. (w tym środki z subwencji 

oświatowej 1 661 016,59 zł). 

Gmina Obrazów na dofinansowanie realizacji ustawowych zadań oświatowych, przeznaczyła 

ze środków własnych kwotę – 3 129 268,08 zł. 

 

 

 

 

Wydatki Gminy Obrazów na oświatę wyniosły w ciągu czterech ostatnich lat, w: 

• 2018 r. - 1 737 096,77 zł, 

• 2019 r. - 1 998 871,30 zł (wzrost o 261 774,53 zł w stosunku do 2018 roku), 

• 2020 r. - 2 335 470,96 zł (wzrost o 336 599,66 zł w stosunku do 2019 roku), 

• 2021 r. – 3 129 268,08 zł (wzrost o 793 797,12 zł w stosunku do 2020 roku). 
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Wydatki na prowadzenie szkół podstawowych (bez uwzględnienia specjalnej organizacji 

nauki) w przeliczeniu na 1 ucznia w 2021 roku: 

 

 

W szkołach podstawowych (rozdział 80101) prowadzonych przez Gminę Obrazów, wydatki 

w 2021 roku wyniosły 5 346 466,32 zł z czego wynagrodzenia i pochodne stanowiły 80,78 % 

tj. 4 319 059,14 zł; na zakupy pomocy dydaktycznych wydano 176 019,89 zł tj. 3,29 % 

wydatków; koszty utrzymania budynków (media, telefony, ubezpieczenia remonty budynków, 

przeglądy budynków, zakupy na rzecz szkół) stanowiły 15,93 % tj. 851 387,29 zł. 

 

Wydatki na specjalną organizację nauki w szkołach podstawowych w 2021 roku: 

SZKOŁA 

WYDATKI 

SZKOŁY 

W 2021 

ROKU 

LICZBA UCZNIÓW 

30.09.2020 r. 30.09.2021 

PSP BILCZA 0,00 zł - - 

PSP 

KLECZANÓW 
210 228,71 zł 

4 – niepełnosprawność 

sprzężona, autyzm w tym 

zespół Aspergera 

4 – niepełnosprawność 

sprzężona, autyzm w tym 

zespół Aspergera 

1 – niepełnosprawność 

ruchowa w tym afazja 

PSP 

OBRAZÓW 
243 883,31 zł 

2 – niepełnosprawność 

intelektualna w st. lekkim, 

2 – uczniowie 

słabowidzący 

3 – niepełnosprawność 

sprzężona, autyzm w tym 

zespół Aspergera 

2 – niepełnosprawność 

intelektualna w st. lekkim, 

2 – uczniowie 

słabowidzący 

1 – niepełnosprawność 

sprzężona, autyzm w tym 

zespół Aspergera 

 

SZKOŁA 

LICZBA 

UCZNIÓW 

(STAN SIO 

NA 

30.09.2020) 

 

WYDATKI 

SZKOŁY 

 W 2021 R.  

WYDATKI W 

PRZELICZENIU 

NA 1 UCZNIA 

WYDATKI W PRZELICZENIU 

NA 1 UCZNIA, W TYM: 

SUBWENCJA 

NA 1 UCZNIA 

ŚRODKI 

WŁASNE NA  

1 UCZNIA 

PSP BILCZA  74 1 384 333,30 18 707,21 12 404,60 6 302,61 

PSP 

KLECZANÓW 
80 1 544 062,68 19 300,78 12 381,04 6 919,74 

PSP 

OBRAZÓW 
154 2 418 070,34 15 701,76 9 950,09 5 751,67 

PSP GŁAZÓW  68 1 193 138,69 17 546,16  12 345,60 5 200,56 
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PSP GŁAZÓW 530 364,88 zł 

2 – niepełnosprawność 

intelektualna w st. lekkim 

1 – niepełnosprawność 

ruchowa w tym afazja 

1 – uczniowie 

słabosłyszący 

7 – niepełnosprawność 

sprzężona, autyzm w tym 

zespół Aspergera 

2 – niepełnosprawność 

intelektualna w st. lekkim 

1 – niepełnosprawność 

ruchowa w tym afazja 

1 – uczniowie 

słabosłyszący 

8 – niepełnosprawność 

sprzężona, autyzm w tym 

zespół Aspergera 

 

VI. STAN ZATRUDNIENIA W SZKOŁACH 

    Zadania dydaktyczno-wychowawcze według stanu na 31.09.2021 r. realizowane były przez                  

58 pracowników pedagogicznych zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę 

Obrazów, w łącznym wymiarze 46,25 etatów kalkulacyjnych. Natomiast struktura 

zatrudnienia nauczycieli ze względu na stopień awansu zawodowego, kształtowała się w 

sposób następujący: największy odsetek tj. 62,03% wśród zatrudnionych stanowili 

nauczyciele dyplomowani, najmniej liczną grupą byli nauczyciele stażyści - 4,96 %. 

 

Poniższa tabela prezentuje stan zatrudnienia nauczycieli w poszczególnych szkołach:  

 
Nauczyciele 

pełnozatrudnieni 

Nauczyciele 

niepełnozatrudnieni 

Razem 

zatrudnienie 

30.09. 

2020 

30.09. 

2021 

30.09. 

2020 

30.09. 

2021 

30.09. 

2020 

30.09. 

2021 

SP Obrazów 

19 15 6 12 25 27 

SP Kleczanów 

11 11 4 6 15 17 

SP Bilcza 

9 9 9 10 18 19 

Razem 
39 35 19 28 58 63 
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Poniżej zestawienie etatów nauczycieli w szkołach prowadzonych przez gminę Obrazów 

według stanu na 30 września 2020 roku i 30 września 2021 roku: 

Liczba nauczycieli 

Ogółem Stażysta Kontrakto

wy 

Mianowa

ny 

Dyplomo

wany 

30.09. 

2020 

30.09. 

2021 

30.09. 

2020 

30.09. 

2021 

30.09. 

2020 

30.09. 

2021 

30.09. 

2020 

30.09. 

2021 

30.09. 

2020 

30.09. 

2021 

46,25 47,59 1 0,41 2,66 1,64 6,79 9,23 35,80 36,31 

 

VII. INFORMACJA NA TEMAT STOPNI AWANSU ZAWODOWEGO 

NAUCZYCIELI ZATRUDNIONYCH W SZKOŁACH PROWADZONYCH PRZEZ 

GMINĘ OBRAZÓW  

W Gminie Obrazów spośród 63 zatrudnionych nauczycieli 42 z nich posiada najwyższy 

stopień awansu zawodowego, czyli stopień nauczyciela dyplomowanego, 16 nauczycieli 

posiada stopień nauczyciela mianowanego, 3 stopień nauczyciela kontraktowego, natomiast                                

2 nauczycieli posiada stopień nauczyciela stażysty.  

 

 

 

 

 

56%

44%

Zatrudnienie nauczycieli w szkołach 
prowadzonych przez Gminę Obrazów

NAUCZYCIELE PEŁNOZATRUDNIENI NAUCZYCIELE NIEPEŁNOZATRUDNIENI
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VIII. WYNIKI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY NA TLE POWIATU, 

WOJEWÓDZTWA I KRAJU W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W GMINIE 

OBRAZÓW  

Egzamin ósmoklasisty po szkole podstawowej w 2021 roku składał się z trzech części i był 

przeprowadzany odpowiednio w dniach:  

- język polski - 24 maja 2021 r., 

- matematyka – 25 maja 2021 r., 

- język obcy nowożytny – 26 maja 2021 r. 

 Do egzaminu ósmoklasisty w 2021 roku w Gminie Obrazów przystąpiło 41 uczniów 

publicznych szkół podstawowych.  

Ze wszystkich trzech przedmiotów egzaminacyjnych średnie wyniki gminy uzyskane przez 

uczniów są wyższe od średnich wyników uzyskanych w powiecie sandomierskim. Poniżej 

przedstawiono procentowe wyniki poszczególnych szkół z terenu Gminy Obrazów. 

 

 
JĘZYK 

POLSKI 
MATEMATYKA 

JĘZYK 

ANGIELSKI 

ŚREDNI 

PROCENT 

PUNKTÓW 

PSP BILCZA 62 39 57 52,66 

PSP 

KLECZANÓW 
49 38 41 42,66 

PSP OBRAZÓW 61 51 60 57,33 

PSP GŁAZÓW 61 45 43 49,66 

GMINA 60 45 54 53,00 

POWIAT  55 42 59 52,00 

67%

25%

5%

3%

LICZBA NAUCZYCIELI WEDŁUG STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO

DYPLOMOWANY MIANOWANY KONTRAKTOWY STAŻYSTA
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WOJEWÓDZTWO 59 47 65 57,00 

KRAJ 60 47 66 57,66 

 

 

IX. UPOWSZECHNIANIE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W GMINIE 

OBRAZÓW 

Liczba miejsc zapewnianych przez gminę: 

1. Punkty przedszkolne - 100 miejsc 

2. Oddziały "0" przy szkołach podstawowych - 125 miejsc  

Liczba dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego w punktach przedszkolnych: 

 

 

Liczba dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych 

przy szkołach podstawowych: 

 

 

3. Przedszkola w innych gminach - 17 

Liczba dzieci zameldowanych na terenie Gminy Obrazów według roku urodzenia: 

2015 r. – 47; 2016 r. – 51; 2017 r. – 50; 2018 r. – 56 

Wyliczony na podstawie powyższych danych wskaźnik "uprzedszkolnienia”  

w Gminie Obrazów wyniósł w 2021 roku – 83,82 % (stosunek liczby dzieci 

uczęszczających do placówek wychowania przedszkolnego do liczby dzieci zameldowanych 

na terenie Gminy Obrazów).  

 

 

 

 
Punkt Przedszkolny 

Obrazów 
Punkt Przedszkolny 

Głazów 
Punkt Przedszkolny 

Bilcza 
Punkt Przedszkolny 

Kleczanów 

 
30.09. 
2020 

30.09. 
2021 

30.09. 
2020 

30.09. 
2021 

30.09. 
2020 

30.09. 
2021 

30.09. 
2020 

30.09. 
2021 

6 lat 0 0 0 0 0 0 12 0 

3-5 lat 25 25 17 20 17 22 23 25 

Razem 25 25 17 20 17 22 35 25 

„0” PSP Bilcza „0” PSP Kleczanów „0” PSP Obrazów „0” PSP Głazów         Razem 

30.09. 
2020 

30.09. 
2021 

30.09. 
2020 

30.09. 
2021 

30.09. 
2020 

30.09. 
2021 

30.09. 
2020 

30.09. 
2021 

30.09. 
2020 

30.09. 
2021 

20 11 0 11 28 27 11 13      59      62 
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19.  Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie 

Zakres i sposób funkcjonowania pomocy społecznej określa ustawa z dnia 12 marca 2004 

r. o pomocy społecznej i jej późniejsze zmiany, która obowiązuje od dnia 1 maja 2004 r. 

 i określa między innymi :  

zakres zadań pomocy społecznej realizowanych przez Ośrodki sposób finansowania 

poszczególnych zadań, rodzaje świadczeń z pomocy społecznej oraz zasady i tryb ich 

udzielania, a także prawa i uprawnienia osób korzystających ze świadczeń pomocy 

społecznej, organizację pomocy społecznej. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w okresie od  1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.  świadczył  

pomoc społeczną  w postaci :  

✓ zasiłków pieniężnych, 

✓ pomocy niepieniężnej (m.in. praca socjalna, kontrakt socjalny, poradnictwo), 

✓ pomocy rzeczowej, 

✓ pomocy w usługach. 

Zadania powyższe realizowano w ramach: 

•     zadań  zleconych  finansowanych z dotacji celowej do których należą opłaty 

składek na ubezpieczenie zdrowotne i  specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób 

z zaburzeniami  psychicznymi. 

• zadań   własnych finansowanych  z  budżetu gminy wspieranych dotacją celową na 

dofinansowanie zadań własnych  

Od  dnia 1 maja 2004 r. Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje też zadania  w zakresie  

świadczeń rodzinnych i opiekuńczych. Do zadań tych między innymi należą : 

✓   wypłata zasiłków rodzinnych i przysługujących dodatków, 

✓  opłacanie składek na  ubezpieczenie społeczne,  

✓  wypłata zapomóg jednorazowych z tytułu urodzenia dziecka, 

✓ wypłacanie świadczeń rodzicielskich, 

✓ wypłacanie świadczeń „Dobry start”; 

 wypłata świadczeń opiekuńczych w formie:  

✓ zasiłków pielęgnacyjnych, 

✓  świadczeń pielęgnacyjnych,  

✓  specjalnego zasiłku opiekuńczego,  

✓  zasiłku dla opiekuna. 
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Od 1 października 2008 r. OPS realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 7 września 2007 

r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, która określa : 

zasady pomocy państwa osobom uprawnionym do alimentów na podstawie tytułu 

wykonawczego, w przypadku bezskuteczności egzekucji, 

Od 1 kwietnia 2016 r. Rządowy program „Rodzina 500 Plus” czyli świadczenie 

wychowawcze, 

Od 1 lipca 2018 r., realizowany jest rządowy program „Dobry start”. 

W 2021 roku OPS realizował następujące zadania i programy: 

Rządowy program „Rodzina 500 Plus”, regulowany jest ustawą z dnia 11 lutego 2016 

r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Celem świadczenia wychowawczego jest 

częściowe pokrycie wydatków  związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad 

nim i zaspokajaniem jego potrzeb życiowych. Realizacja świadczeń odbywała się w formie 

pieniężnej, tut. Ośrodek nie realizował świadczenia w formie rzeczowej, czy też opłacania 

usług. 

Program Rodzina 500 plus - świadczenia wychowawcze      

wykonanie za okres 2021 roku wynosi                                                            5 852 446,82 zł 

w ramach tego rozdziału wypłacono 11 651 świadczeń wychowawczych Rodzina 500+ 

dla 700 rodzin, a 1084 dzieci na kwotę                                                             5 802 694,20 zł 

Na początek 2021 r., 635 rodzin pobierało świadczenie wychowawcze (tzw. 500+), a na 

koniec 2021 r., 631 rodzin. W stosunku do ogólnej liczby rodzin uprawnionych do 

świadczenia wychowawczego w całym 2021 r., (tj. 700 rodzin) przeciętnie, ze świadczeń tych 

korzystało na dzień 1 stycznia 2021 r., 90,71% rodzin, a na dzień 31 grudnia 2021 r., - 

90,14% rodzin. 

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki 

na ubezpieczenia emerytalne  i rentowe z ubezpieczenia społecznego.      

Realizacja świadczeń  w 2021 roku zasiłki rodzinne wraz z dodatkami:                                                                                         

z  tego : 

• zasiłki rodzinne 251 rodzin 4606 świadczeń,  

dodatki do zasiłków rodzinnych z tyt.: 

• urodzenia dziecka 12 rodzin, 12 świadczeń,                                                                

• opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego  5 rodzin 37  świadczeń                                                                 

 samotnego wychowywania dziecka 17 rodzin 189 świadczeń,                                 

• wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 43 rodziny 624 świadczeń,                                                                                                            

• kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 37 rodzin 542 świadczeń,                                                                                                            
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• podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 103  rodziny 937 

świadczeń,                                                                                       

• rozpoczęcia roku szkolnego 192 rodzin 300 świadczeń,                                            

• świadczenie rodzicielskie 13 rodzin 94 świadczeń,                                                    

• świadczenie „Za życiem”  1 rodzina, 1 świadczenie.                                                   

Świadczenia opiekuńcze : 

1. zasiłki pielęgnacyjne  231 rodzin  2607 świadczeń,                                      

2. świadczenia pielęgnacyjne 72 rodzin 815 świadczeń,                               

3. Specjalny zasiłek opiekuńczy 17 rodzin 164 świadczeń,                               

4. Zasiłek dla opiekuna 9 rodzin 87 świadczeń.                                                 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 34 rodzin  36 świadczeń                                                                                            

Na 1 stycznia 2021 r., 225 rodzin otrzymywało zasiłki rodzinne na dzieci, a na dzień 31 

grudnia 2021 r., 310 rodzin. Liczba dzieci, na które rodzice otrzymywali zasiłek rodzinny, 

wynosiła na początek roku 401, a na koniec roku 379. Kwota świadczeń rodzinnych ogółem 

w 2021 r., wyniosła 2 949 238,22 zł., a liczba rodzin korzystających 514. Kwota zasiłków 

pielęgnacyjnych wynosiła 562 694,00 zł.    

W okresie roku 2021 r. ze świadczeń rodzinnych korzystało ogółem 514 rodzin, 

wypłacono  10 921 świadczeń, 836 osobom przyznano świadczenie. W sprawach 

dotyczących świadczeń rodzinnych w okresie sprawozdawczym wydano 591 decyzji w 

tym 8 decyzji o nienależnie pobranych świadczeniach. 11 wniosków przesłano do 

Wojewody Świętokrzyskiego celem ustalenia, czy w sprawie zachodzą przepisy 

koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w związku z pracą członków rodzin 

poza granicami kraju. 

W ramach pomocy osobom uprawnionym do alimentów Ośrodek  realizuje działania 

w zakresie: 

świadczeń z funduszu alimentacyjnego, które przysługują osobie uprawnionej do ukończenia 

przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do 

ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym 

stopniu niepełnosprawności – bezterminowo jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę 

w rodzinie nie przekracza 900,00 zł. 

W ramach świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłacono 188 świadczeń dla 23 osób 

uprawnionych z 13 rodzin na kwotę                                90 264,00 zł                                                           

Egzekucja dotycząca świadczeń z funduszu alimentacyjnego. 
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Na poczet spłaty wypłaconych osobie uprawnionej świadczeń z funduszu alimentacyjnego 

otrzymano w roku 2021  kwotę 83 839,31 zł z czego 60% tj. kwota 50 303,58 zł stanowi 

kwotę  należną do budżetu państwa zaś 40% tj. kwota 33 535,73 zł – jest dochodem organu  

właściwego wierzyciela tj. Gminy Obrazów. Ogółem z tytułu egzekucji  alimentacyjnej 

uzyskano kwotę 99 693,17 zł w tym odsetki należne budżetowi państwa w wysokości 

15 853,86 zł. 

Na poczet spłaty wypłaconej zaliczki alimentacyjnej przed dniem 1 października 2008 r., 

w roku 2021, otrzymano od dłużników alimentacyjnych kwotę 1 030,96 zł z czego 515,52 zł 

stanowiło należność budżetu państwa, a 515,44 zł dochód Gminy Obrazów. 

Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - na podstawie art. 6 ust.2a ustawy 

o systemie ubezpieczeń społecznych za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, 

specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna sprawujące opiekę nad 

niepełnosprawnym członkiem rodziny wójt, burmistrz lub prezydent miasta opłaca składkę 

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.  

W 2021 r. opłacono składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (71 osób)  325 157,44 zł. 

Łącznie w 2021 roku świadczenia  rodzinne z funduszem alimentacyjnym, kosztami 

utrzymania, opłatą składek emerytalno-rentowych  w okresie sprawozdawczym 

wynoszą: 3 408 641,74 zł.   z tego:   w ramach zadań zleconych 3 373 274,00 zł. w ramach 

środków własnych gminy 35 367,74 zł. 

Świadczenie „Dobry start”  

Dnia 1 lipca 2021 r., rządowy program „Dobry start”, którego przedmiotem jest 

ustanowienie wsparcia dla  rodzin z dziećmi w ponoszeniu wydatków związanych 

z rozpoczęciem roku szkolnego jest realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 

Wsparcie to polega na przyznaniu, raz w roku, świadczenia w wysokości 300 zł. 

W ramach tego programu za 2021 r. wydatkowano kwotę 499,00 zł.  

Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające  niektóre świadczenia 

rodzinne  

W ramach tego zadania opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne za 47 osób 

pobierających  świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla opiekuna 

w związku ze sprawowaniem opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny na kwotę 

 81 663,51 zł. 

Natomiast w związku z realizacją zadań z pomocy społecznej opłacano składki na 

ubezpieczenie zdrowotne za 34 osoby pobierające zasiłki stałe  na kwotę 16 877,72 zł.   
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Specjalistyczne usługi opiekuńcze zadania zlecone                                                                                           

W ramach tej działalności : 

świadczono specjalistyczne  usługi opiekuńcze, obejmujące 745 usługo-godzin, przysługujące 

na podstawie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego w stosunku do 5 dzieci  koszt tych 

usług (wynagrodzenie prac. wraz  z pochodnymi, kosztem delegacji i funduszu świadcz. 

socjalnych oraz kosztem umów zlecenia)  w okresie sprawozdawczym   wydatki wyniosły  

38 648,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                  

Usługi opiekuńcze - środki własne  

Usługi opiekuńcze adresowane w szczególności do osób samotnych, które w szczególności 

z tytułu wieku lub choroby wymagają  pomocy innych osób świadczone w miejscu 

zamieszkania osoby, która potrzebuje tej formy pomocy. 

Wykonanie usług opiekuńczych za okres 2021 roku wyniósł  łącznie  1752  usługo-godzin  

w 3 środowiskach. Usługi opiekuńcze realizowano w ramach umowy zlecenia.  Na ich 

realizację wydatkowano   34 985,78 zł. 

Pobyt w domach pomocy społecznej                                   

W ramach tego zadania finansowane były opłaty za pobyt  9 osób w Domach Pomocy  

Społecznej, 1 mieszkaniec opłacał pobyt ze środków własnych.  

W roku 2021 opłaty te wyniosły 259 857,82 zł.                             

Corocznie średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej 

ulega zmianie ze względu na wzrost ilości pensjonariuszy i kosztów utrzymania 

pensjonariusza w DPS :  

średni  miesięczny koszt odpłatności gminy za 2021 r. wynosił  21 654,82 zł.                                       

Z tytułu dobrowolnych wpłat członków rodziny osób umieszczonych w DPS przekazano 

na dochody  gminy kwotę  10 950,24 zł 

Zasiłki i pomoc w naturze                                                                                                                                                                           

Wykonanie za okres styczeń- grudzień 2021 r. wyniosło 167 641,78 zł. 

w ramach realizacji zadań własnych  w formie zasiłków celowych przyznano i wypłacono 

świadczenia na kwotę  71 621,63 zł. tj: 

− zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe na zakup odzieży, żywności, dofinansowanie 

zakupu leków i kosztów leczenia, opału, drobnych remontów,  

− sfinansowano pobyt 2 podopiecznych w Ośrodku wsparcia ( schronisko dla 

bezdomnych, schronisko dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi) 

− zasiłki okresowe,  
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− zasiłki celowe dla uczestników projektu, 

− sprawienie pogrzebu. 

Zasiłki okresowe  

W okresie 2021 roku przyznano i wypłacono zasiłki  dla  62 rodzin, 331 świadczeń na kwotę  

96 020,15 zł Świadczenia wypłacane były z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby, 

niepełnosprawności i innych przyczyn niż w/w.                                                                                                                

Zasiłki stałe   

Zasiłek stały jest przeznaczony dla osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku 

lub niepełnosprawności i stanowi uzupełnienie dochodu tych osób do kryterium ustawowego.  

w ramach tego zadania  w 2021 roku przyznawano i wypłacano zasiłki stałe dla  33 osób 

z dofinansowania zadania własnego na kwotę  178 146,18 zł. w tym: 

  samotnie gospodarującej     -        27 osób,    

  pozostającej w rodzinie       -          8 osób.    

Program „Posiłek w szkole i domu”   -  realizacja programu  łącznie z dotacją na 

dofinansowanie zadania własnego wynikającą  z zawartego porozumienia z Wojewodą 

Świętokrzyskim wyniosła 120 000,00 zł.                                                                                                                                                     

 W ramach tego zadania  w okresie 2021 r. sfinansowano  gorący posiłek dla  118 osób – 9 

896  świadczeń na kwotę  51281 zł, a także  zasiłki celowe na posiłek dla 179 osób 647 

świadczeń  na kwotę  68 719,00 zł.  

Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia 

niezbędnych potrzeb. Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom 

i rodzinom jeżeli ich dochód nie przekracza kwoty kryterium dochodowego przy 

jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego powodu.  

Poniższa tabela przedstawia liczbę rodzin, które z danego powodu skorzystały ze świadczeń 

pomocy społecznej w OPS Obrazów.  

 

Powód  

udzielenia pomocy 

Liczba rodzin 

2021 

Liczba osób 

w rodzinach 

ubóstwo 113 321 

sieroctwo 1 3 

     bezdomność 4 5 

potrzeba ochrony 

macierzyństwa 

19 94 
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Realizacja Gminnego Programu Wspierania Rodziny  

Cele szczegółowe Programu obejmują:  

• Podejmowanie działań profilaktycznych sprzyjających umacnianiu rodziny i wzrostu 

kompetencji rodzicielskich, wsparcie i interdyscyplinarna, holistyczna pomoc dla 

rodzin dysfunkcyjnych, podejmowanie działań na rzecz powrotu dziecka do rodziny 

naturalnej  

• Poradnictwo specjalistyczne  

• Zatrudnienie asystenta rodziny  

• Współfinansowanie przez gminę pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym 

domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce 

opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym. 

bezrobocie 56 186 

niepełnosprawność 65 165 

długotrwała lub ciężka 

choroba 

72 206 

bezradność 

w sprawach 

opiekuńczo 

wychowawczych 

zwłaszcza w rodzinach 

niepełnych lub 

wielodzietnych 

13 43 

przemocy w rodzinie 0 0 

alkoholizmu lub 

narkomanii 

17 

1 

42 

2 

trudności 

w przystosowaniu do 

życia po zwolnieniu z 

zakładu karnego 

0 0 

zdarzenie losowe 0 0 

sytuacja kryzysowa 1 3 
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Program jest realizowany przez: Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną, Gminną Komisję 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie, Policję, Placówki Oświatowe, Placówki Służby Zdrowia, Zespół 

Kuratorskiej Służby Sądowej wykonujący orzeczenia w sprawach rodzinnych w Sądzie 

Rejonowym, Urząd Gminy, Ośrodek Pomocy Społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie.  

 Asystent rodziny 

Praca asystenta rodziny stanowi priorytetowe działania polityki społecznej Gminy Obrazów 

w zakresie wyrównywania szans osób zagrożonych patologią i wykluczeniem społecznym, 

a jednocześnie wprowadza innowacyjny model pracy środowiskowej zapewniający 

profesjonalną pracę indywidualną z dzieckiem oraz całym systemem rodzinnym. Asystent 

rodzin, który realizował zadania przewidziane w ustawie o systemie wsparcia rodzin i pieczy 

zastępczej w stosunku do 8 rodzin z zaburzoną funkcją opiekuńczo wychowawczą.  

Specjalistyczne poradnictwo- Gmina Obrazów w ramach wspierania rodzin dysfunkcyjnych 

zapewniła rodzinom dostęp do bezpłatnego specjalistycznego poradnictwa psychologicznego, 

pedagogicznego. 

W każdej ze szkół na terenie gminy funkcjonują świetlice szkolne, zatrudnieni są również 

pedagodzy i psychologowie. W przypadku wystąpienia problemów wychowawczych itp. 

każdy uczeń zostaję objęty pomocą.  

Podejmowanie działań profilaktycznych  

Wszystkie szkoły z terenu Gminy Obrazów aktywnie włączają się w realizację gminnego 

Programu wspierania rodziny realizując zadania poprzez działania wychowawców klas, 

pedagoga oraz psychologa organizację pogadanek oraz imprez okolicznościowych mających 

na celu integrację międzypokoleniową i kształtowanie prawidłowych relacji (Dzień Rodziny, 

Dzień Babci i Dziadka). W przypadku pojawienia się problemów wychowawczych także 

z rodzicami, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Policją, OPS i Kuratorem Sądowym. 

Organizowane są też imprezy propagujące formy wspólnego spędzania czasu wolnego jak 

również imprezy i działania propagujące prawidłową postawę społeczną, wrażliwość na 

nieszczęście innych ludzi. W szkołach prowadzone są też zajęcia pozalekcyjne rozwijające 

kompetencje i zainteresowania uczniów. 



54 

 

Współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej oraz placówce opiekuńczo- 

wychowawczej. 

współfinansowano pobyt 4 dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej oraz 5 dzieci 

umieszczonych w Placówce opiekuńczo-wychowawczej 

W  2021 roku  opłaty za pobyt dzieci  wyniosły 100 955,50 zł. 

Poza zadaniami wynikającymi z zapisów ustawy o pomocy społecznej, o świadczeniach 

rodzinnych i świadczeniu wychowawczym Ośrodek realizował także: 

Program dla rodzin wielodzietnych- Karta Dużej Rodziny 

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

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

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

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

i usług. 

W 2021 roku wpłynęło 13 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny  z tego 5 wniosków to 

nowe rodziny, 4 wnioski to wnioski o wydanie kart dla rodziców, którzy wychowali 3 i więcej 

dzieci, natomiast 4 wnioski to wnioski o wydanie karty dla nowego członka rodziny. Łącznie 

wydano 34 Karty Dużej Rodziny w formie tradycyjnej i elektronicznej.                                     

Zespół Interdyscyplinarny w ramach którego prowadzono działania z osobami dotkniętymi  

różnymi formami przemocy. Do Przewodniczącego Zespołu w 2020 wpłynęło 15  

Niebieskich Kart.  Łączna liczba rodzin objętych procedurą NK- 18 Zakończono 8 NB z lat 

ubiegłych i 2 z bieżących. Odbyło się 4 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego oraz 25 

posiedzeń grup roboczych. Pracownicy socjalni prowadzili co miesięczny monitoring w 

rodzinach w których występuje zjawisko przemocy. Udzielali porad o możliwych formach 

pomocy, prowadzili rozmowy wspierająco-motywujące. Wystosowano 3 wnioski do GKRPA 

o podjęcie działań wobec osób nadużywających alkoholu.  

Pomoc pieniężna dla kombatantów 

Pomocą mogły być objęte osoby uprawnione, na indywidualny wniosek skierowany 

bezpośrednio do kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, pracownicy 

socjalni pomagali osobom w wypełnieniu i skompletowaniu wniosku, została wydana: 

1 pozytywna opinia po uprzednim rozpoznaniu środowiska – przeprowadzeniu wywiadu 

środowiskowego rodzinnego. 

Ustalanie prawa do świadczeń zdrowotnych dla osób nieubezpieczonych - wykonanie 

140,00 zł. 
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- osoby nie posiadające tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego mogą korzystać ze świadczeń 

zdrowotnych na zasadach takich jak osoby ubezpieczone jeśli spełniają kryterium dochodowe 

z ustawy o pomocy społecznej. Wniosek o wydanie decyzji może złożyć osoba 

zainteresowana, szpital lub oddział NFZ. Za 2021 rok zostało wydanych 5 decyzji o ustaleniu 

prawa do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych. Wnioski zgłaszali : osoby zainteresowane - 1, 

na wniosek szpitala – 4. 

Program „Wspieraj Seniora” 

W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12. 2021 r. Ośrodek realizował rządowy Program „Wspieraj 

Seniora”  

Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia Seniorom w wieku 70 lat i więcej, którzy 

pozostają w domu w związku z zagrożeniem zarażenia się COVID-19. W szczególnych 

przypadkach, pomoc może być udzielona osobie poniżej 70 roku życia. 

Szczególne sytuacje oznaczają brak możliwości zapewnienia niezbędnych potrzeb 

wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i społecznej osoby. Ocena sytuacji 

i decyzja o udzieleniu wsparcia na terenie Gminy Obrazów  należy do Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Obrazowie. Z programu nie mogą korzystać osoby, które już otrzymują 

wsparcie w ramach usług opiekuńczych, czy specjalistycznych usług opiekuńczych. 

Udzielenie pomocy w ramach programu nie zależy od kryterium dochodowego. 

Program polega na pomocy w czynnościach, które wymagają wyjścia z domu, 

a w szczególności: na dostarczeniu do domu seniora zakupów obejmujących artykuły 

podstawowej potrzeby, w tym artykułów spożywczych, środków higieny osobistej, zakupu 

lekarstw, opłacenie rachunków czy załatwienie drobnych spraw urzędowych. W ramach 

Programu do Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęło 31 zgłoszeń, 20 zgłoszeń od osób  

w wieku 70 i więcej lat, 11 zgłoszeń od osób w wieku poniżej 70 lat. Program realizowany 

był przez pracowników socjalnych. 

Projekt socjalny – „PACZKA BOŻONARODZENIOWA DLA OSÓB STARSZYCH 

SAMOTNYCH, NIEPEŁNOSPRAWNYCH „ 

Osoby starsze, samotne, niepełnosprawne winny mieć zapewnioną możliwość godnego 

i bezpiecznego życia. Oczekują oni na zainteresowanie ze strony władz lokalnych, a tym 

samym wsparcia społecznego. 

Szczególna rola jeżeli chodzi o problemy ludzi starszych, samotnych, niepełnosprawnych  

spoczywa na samorządzie gminnym. 

Dlatego też wspólnie z władzami lokalnymi podjęliśmy decyzję obdarowania mieszkańców 

gminy świątecznymi paczkami. Wśród nich znalazły się osoby ubogie, samotne 
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i niepełnosprawne. Paczki te mają utwierdzić mieszkańców w przekonaniu o przynależności 

do społeczności lokalnej oraz wywołać pozytywne emocje i uśmiech na twarzy, a przez to 

i wzmocnienie więzi społecznych. W realizację zadania włączyli się również uczestnicy 

Świetlicy środowiskowej wraz z wychowawcami poprzez własnoręczne przygotowanie na 

zajęciach  pięknych kartek świątecznych. Paczki przygotowali i dostarczyli pracownicy 

socjalni do 70 osób.  

 „Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Obrazów” 

Projekt pt. „Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Obrazów” 

realizowany jest od 1.05.2019 r. do 31.09.2021 r. przez Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Obrazowie i jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego  na lata 

2014-2020 –  Oś priorytetowa IX: Włączenie społeczne i walka z ubóstwem; Działanie 9.1. 

Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie. Projekt skierowany jest do osób 

biernych zawodowo, bezrobotnych, niepełnosprawnych zarówno kobiet jak i mężczyzn 

w wieku aktywności zawodowej, uprawnionych do korzystania lub  korzystających ze 

świadczeń pomocy społecznej i/lub POPŻ- Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 

zamieszkujących na terenie gminy Obrazów. Pomocą objętych zostanie 30 osób z terenu 

Gminy - 19 kobiet, 11 mężczyzn w wieku aktywności zawodowej. 

Uczestnicy projektu mogli skorzystać z :  

• grupowych i indywidualnych warsztatów psychologicznych mających na celu 

odzyskanie wiary w siebie, zwiększenie motywacji do bardziej aktywnego życia, 

• poradnictwa zawodowego, 

• poradnictwa prawnego, 

• kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe, 

• staży zorganizowanych u pracodawców.  

 

Ponadto zakupiono paczki z art. spożywczo- chemicznymi dla uczestników projektu (15 UP). 

Udział w projekcie był bezpłatny, jedynym warunkiem było podpisanie  i realizacja kontraktu 

socjalnego przez uczestników projektu. 

Całkowita wartość projektu wynosiła 623 428,36 zł z tego dofinansowanie z Regionalnego 

Programu Operacyjnego wynosiła 525 568,80 zł. Projekt był realizowany w partnerstwie 

z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Kielcach. 
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W okresie od 1.01.2021 r. do 30.09.2021 r. wydatki z tytułu realizacji projektu wyniosły 

99 954,35 zł z dofinansowania i 1 515,45 zł ze środków własnych. Łącznie wydatki wyniosły 

101 469,80 zł. 

W ramach realizacji projektu 30 uczestników projektu ukończyło kursy zawodowe 

zdobywając tym samym nowe kompetencje i kwalifikację. 21 osób (16K, 5M) rozpoczęło 

i zakończyło odbywanie 3 miesięcznego stażu zawodowego, a 8 osób podjęło zatrudnienie. 

Ośrodki Wsparcia-  Świetlica środowiskowa 

Od  1 lipca 2020 roku w strukturach Ośrodka funkcjonuje świetlica, finansowana  

w ramach projektu „Świetlica środowiskowa w Obrazowie” ze środków UE i budżetu 

państwa oraz środków własnych. Świetlica przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży w wieku 

od 7 do 16 lat oraz rodziców zamieszkujących na terenie Gminy Obrazów. 

Głównym zadaniem Świetlicy Środowiskowej w Obrazowie jest wsparcie rodziny, w zakresie 

szeroko pojętej pomocy wychowawczej, pedagogicznej, psychologicznej, socjalnej. Świetlica 

Środowiskowa zapewnia swym wychowankom fachową pomoc i opiekę po zajęciach 

szkolnych, w tym pomoc w odrabianiu zadań domowych, uzupełnianiu zaległości i braków 

szkolnych, a w okresie wakacji i ferii zimowych jest organizatorem czasu wolnego 

w różnorodnych formach tj. zajęć plastycznych, sportowych, rekreacyjnych, edukacyjnych.  

Dzieci mają dostęp do komputerów, telewizora, tablicy multimedialnej, rzutnika,  materiałów 

dydaktycznych, drobnego sprzętu sportowego (piłki, tenis stołowy, mini bilard, rzutki, chusta 

animacyjna itp.).Realizowane są także zajęcia dodatkowe wyrównujące z zakresu: 

matematyki, j. angielskiego, informatyki, muzyki. Odbywają się także zajęcia z robotyki. 

Podopieczni świetlicy uczestniczyli także w trzech wyjazdowych zajęciach rozwijających 

kompetencje kluczowe. Były to wyjazdy do: Centrum Nauki da Vinci  

w Podzamczu Chęcińskim, Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, Muzeum Bombki 

Choinkowej w Nowej Dębie. 

Całkowity koszt realizacji projektu pn.: „Świetlica środowiskowa w Obrazowie”  wynosi 

388 438,63 zł z czego 330 172,84 zł to dofinansowanie z UE, natomiast kwota 26 265,79 zł 

pochodzi ze środków z budżetu państwa (co stanowi dofinansowanie w wysokości 

356 438,63zł). Wkład własny Gminy stanowi kwota 32 000,00 zł. 

Program „Czyste Powietrze” w ramach realizacji programu przeprowadzono 38 

postępowań oraz wydano 38 zaświadczeń o wysokości  przeciętnego miesięcznego dochodu 

przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby, która składała wniosek 

o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu lub Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska. 
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20.  Ochrona zdrowia 

Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej  

w Obrazowie z siedzibą w Świątnikach został utworzony z dniem 01.01.1999 r. Zarządzeniem 

nr 113 Wojewody Tarnobrzeskiego z dnia  4 grudnia 1998 r.  Jest samodzielnym zakładem 

opieki zdrowotnej nadzorowanym przez Radę Gminy w Obrazowie. Celem działalności 

Zakładu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych, promowanie zdrowia, zapobieganie 

chorobom, doskonalenie zawodowe pracowników medycznych. 

Świadczy usługi z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej zgodnie z minimalnym planem 

zabezpieczenia ambulatoryjnej opieki zdrowotnej. Usługi medyczne w ramach Podstawowej 

Opieki Zdrowotnej w Obrazowie z siedzibą  w Świątnikach  świadczone są w następujących 

punktach: 

1. Ośrodek Zdrowia w Świątnikach, Świątniki 79 

2. Ośrodek Zdrowia w Kleczanowie, Kleczanów  91 

3. Gabinet Rehabilitacji w Kleczanowie, Kleczanów 91A 

Obszarem działania Zakładu jest  teren gminy Obrazów, w tym: 

• Ośrodek Zdrowia w Świątnikach obejmuje wsie: Świątniki, Bilcza, Piekary, 

Dębiany, Jugoszów  oraz wsie z gminy Klimontów Nasławice i Krobielice. 

• Ośrodek Zdrowia w Kleczanowie obejmuje wsie: Kleczanów, Święcica, Zdanów, 

komorna, Głazów, Węgrce, Wierzbiny, Rożki oraz wsie gminy Lipnik Usarzów    

i Gołębiów. 

• Gabinet Rehabilitacji obejmuje wyżej wymienione wsie. 

Ośrodek Zdrowia w Świątnikach świadczy usługi w następujących gabinetach:  

1. Gabinet Lekarza POZ 

2. Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy 

3. Gabinet Pielęgniarki POZ 

4. Punkt Szczepień 

5. Punkt szczepień COVID-19 

6. Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej 

Ośrodek Zdrowia w Kleczanowie świadczy usługi w następujących gabinetach: 

1. Gabinet Lekarza POZ 

2. Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy 

3. Gabinet Pielęgniarki POZ 

4. Punkt Szczepień 
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5. Punkt szczepień COVID-19  

6. Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej 

Na dzień 31.12.2021 r. Zakład zatrudniał: 

▪ lekarza rodzinnego na umowę o pracę 

▪ lekarza na umowę o pracę  

▪ lekarza rodzinnego na umowę o pracę  

▪ sześć pielęgniarek  na umowę o pracę 

▪ dwie sprzątaczki na umowy o pracę  

▪ dwie mgr rehabilitacji na umowy o pracę   

▪ dwie fizjoterapeutki na umowę zlecenie  

▪ dwóch lekarzy pediatrów  na umowę zlecenie  

▪ pracownika gospodarczego na umowę zlecenie 

▪ księgową/kadrową 

▪ kierownika 

Zakład posiada podpisaną umowę na rok 2021 ze Świętokrzyskim Oddziałem Wojewódzkim 

Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej         

w zakresie: 

▪ podstawowa opieka zdrowotna 

▪ rehabilitacja  

▪ świadczenia pielęgniarki szkolnej 

▪ świadczenia pielęgniarki środowiskowej. 

GSPZPOZ  realizuje dodatkowo dwa programy profilaktyczne: 

▪ profilaktyka układu krążenia 

▪ profilaktyka gruźlicy. 

Program Profilaktyka Chorób Układu Krążenia CHUK kierowany jest dla osób m.in.:  

a. od 35 do 55 roku życia,  

b. są obciążone czynnikami ryzyka  

c. u których nie rozpoznano dotychczas choroby układu krążenia. 

Świadczenia udzielane są bez skierowania, przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, do 

którego pacjent jest zadeklarowany. Celem głównym programu jest obniżenie 

zachorowalności o około 20% zachorowalności i umieralności z powodu chorób układu 

krążenia. Ponad to zwiększenie wykrywalności i skuteczności leczenia, wczesna diagnostyka  

i promocja zdrowego stylu życia.  
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Program Profilaktyki Gruźlicy adresowany jest do osób dorosłych, nie posiadający                

w dotychczasowym wywiadzie rozpoznanej gruźlicy,  a także osób, które miały bezpośredni 

kontakt z osobami z już rozpoznaną gruźlicą. Program realizują pielęgniarki POZ dla 

pacjentów zadeklarowanych na ich listę. Programem mogą być także objęci pacjenci, którzy 

samodzielnie zgłoszą się do gabinetu pielęgniarki POZ. Celem programu jest zmniejszenie 

wskaźnika zachorowalności i umieralności na gruźlicę, objęcie ich wczesną opieką, 

podniesienie świadomości społecznej poprzez edukację zdrowotną.   

GSPZPOZ w Obrazowie z/s w Świątnikach realizuje dodatkowo Narodowy Program 

Szczepień 

Zostały utworzone dwa punkty szczepień przeciw COVID-19 jeden w ośrodku zdrowia  

w Świątnikach, drugi w ośrodku zdrowia w Kleczanowie, z możliwością szczepień mobilnych 

przez zespół wyjazdowy w miejscu zamieszkania lub przebywania pacjenta. Celem 

strategicznym utworzonych punktów szczepień jest wyszczepienie jak największej populacji 

społeczeństwa umożliwiającego zapanowanie nad pandemią COVID-19, przy jednoczesnym 

zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa. Realizacja programu szczepień  

z zachowaniem warunków sanitarno-epidemiologicznych oraz zapewnieniem jego 

sprawozdawczości w dedykowanych systemach informatycznych dla celów monitoringu  

i analizy jego przebiegu. Ze szczepienia przeciwko SARS-CoV-2 w punktach szczepień  

skorzystało 2 099 pacjentów, w miejscu zamieszkania pacjenta skorzystało 49 pacjentów.  

Na dzień 31.12.2021 r. w Zakładzie było zarejestrowanych :  

▪ 3 649 pacjentów do lekarzy 

▪ 3 638 pacjentów do pielęgniarek środowiskowo-rodzinnych 

▪    412 uczniów w czterech szkołach podstawowych objętych opieką lekarską  

i pielęgniarki higieny szkolnej, w tym:  276  uczniów grupy fluorkowej. 

 

Razem przyjętych pacjentów przez lekarza - 14 876 

w tym:  wizyt domowych - 234 

w tym:  teleporady - 5 501 

w tym:  zbadano dzieci zdrowych  do lat 3 profilaktycznie - 107 

w tym:  zbadano inne dzieci zdrowe do lat 18 - 496 

w tym:  badań bilansowych - 49  

 

Leczeni przez lekarzy POZ z powodu chorób przewlekłych - wymagający opieki czynnej 

(powyżej 18 r.ż.) - 754 



61 

 

w tym: 

Gruźlica - 6 

Nowotwory - 57 

Choroby tarczycy - 58 

Cukrzyca - 87 

Niedożywienie - 1 

Zaburzenie odżywiania - 15 

Otyłość - 18 

Niedokrwistość - 17 

Choroby obwodowego układu nerwowego - 1 

Choroby układu krążenia - 440 

Przewlekły nieżyt oskrzeli, dychawica oskrzelowa - 37 

Przewlekłe choroby układu trawiennego - 43 

Choroby układu  mięśniow0- kostnego i tkanki łącznej -  45 

HIGIENA SZKOLNA 

Ilość dzieci we wszystkich szkołach ogółem: 412 

w tym : Publiczna Szkoła Podstawowa i Jadwigi Królowej w Bilczy  - 87 

  elmexowanie zębów 6 – krotne      - 51 

  skryningi 6 – latków        - 13 

  skryningi 10 – latków       -    8 

  badanie wzroku klas I       -  11 

w tym : Publiczna Szkoła podstawowa w Głazowie     -  73 

  elmexowanie zębów 6 – krotne      -  53 

  skryningi 6 – latków        -   5 

  skryningi 10 – latków       -   7 

  badanie wzroku klas I       -  10 

w tym : Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bat. Chłopskich w Kleczanowie -  84 

  elmexowanie zębów 6 – krotne      -  62 

  skryningi 6 – latków        -  11 

  skryningi 10 – latków       -  10 

  badanie wzroku klas I       -      9 

w tym : Publiczna Szkoła Podstawowa w Obrazowie    - 168 

  elmexowanie zębów 6 – krotne      - 106 

  skryningi 6 – latków        -  17 
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  skryningi 10 – latków       -  22 

  badanie wzroku klas I       -  13 

PIELĘGNIARKA  ŚRODOWISKOWA 

Ilość wizyt w domu pacjenta         1 176  

w tym: 

Pozostałe wizyty             237 

Wizyty patronażowe           52 

Świadczenia profilaktyczne         224 

Świadczenia diagnostyczne         195 

Świadczenia pielęgnacyjne         115 

Świadczenia lecznicze         197 

SZCZEPIENIA OCHRONNE 

Liczba dzieci w wieku 0 – 18 lat        369 

Liczba dzieci 0-18 lat  zaszczepionych w 2021 r.      135 

Liczba wykonanych szczepień  0-18 lat       314 

Liczba zaszczepionych osób dorosłych       2 283    

w tym p/grypie          82 

w tym p/żółtaczce typu B         31 

w tym p/tężcowi          14 

w tym p/ COVID -19          2 156 

GABINET ZABIEGOWY  

Wykonano ogółem zabiegów         2 546 

W okresie sprawozdawczym zarejestrowano 13  noworodków. 

REHABILITACJA 

WYKAZ ZABIEGÓW WYKONANYCH W GABINECIE REHABILITACJI W 2019r. 

MASAŻ KLASYCZNY         1 780 

LASER           2 860 

JONOFOREZA          430 

ULTRADŹWIĘKI          910 

PRĄDY DIADYNAMICZNE        630 

PRĄDY INTERFERENCYJNE        940 

PRĄDY TENS          700 

POLE MAGNETYCZNE NISKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI     1 940 

SOLLUX           600 
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ELEKTROSTYMULACJA         110 

KĄPIEL WIROWA          140 

KRIOTERAPIA          186 

ĆWICZENIA INDYWIDUALNE        520 

ĆW. W ODCIĄŻENIU         970 

ĆW. WSPOMAGANE         280 

ĆW. CZYNNE WOLNE         370 

ĆW. IZOMETRYCZNE           10 

INNE FORMY USPRAWNIANIA          40 

Wykonano ogółem zabiegów               13 416 

 

Zapisani pacjenci do Zakładu stanowią 57,33% populacji gminy. 

W budynku Ośrodka Zdrowia w Świątnikach, na pierwszym piętrze został 

przeprowadzony generalny i gruntowny remont pomieszczeń. W pomieszczeniach zostały 

wyrównane podłogi, ściany i sufity. Wymieniono drzwi wewnętrzne. Na podłogach położono 

panele. Na ścianach w łazience położono nowe płytki, wymieniona na nowe została cała 

armatura i sanitariaty. Zostało zamontowane nowe oświetlenie LED, co w dłuższej 

perspektywie pozwoli zaoszczędzić wydatki na energię elektryczną.  

Zakupiono meble do gabinetu kierownika oraz do pomieszczeń administracji- 

księgowości, utworzonych na pierwszym piętrze ośrodka. Wymieniono sprzęt komputerowy 

w księgowości. Zakupiono 2 telefony komórkowe dla pielęgniarek oraz laptopa pielęgniarce, 

która zajmuje się koordynacją szczepień przeciwko COVID-19, w celu prowadzenia 

gabinetów szczepień, rejestracji pacjentów oraz zamówień szczepionek do punktów 

szczepień. Zostały zakupione 4 niszczarki. Do ośrodka zdrowia w Świątnikach 2 szt., oraz po 

1 sztuce dla ośrodka zdrowia w Kleczanowie oraz gabinecie rehabilitacji. Zostały zakupione 

 3 mikrofalówki oraz wiatraki dla każdej z jednostki GSPZPOZ w Obrazowie  

z/s w Świątnikach.  

Została zakupiona nowa przeszklona lodówka na leki dla Ośrodka Zdrowia  

w Świątnikach. Lodówka, która do tej pory służyła, została przeniesiona do pokoju 

socjalnego. Została zorganizowana szatnia dla personelu medycznego oraz zakupiono odzież 

roboczą.  

Utworzono wspólną bazę danych dla dwóch Ośrodków Zdrowia. Celem inwestycji 

było przede wszystkim zapewnienie pacjentom szybkiego dostępu do świadczeń medycznych.  
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Zakupiono zestaw komputerowy mający docelowo służyć jako serwer oraz urządzenie 

wielofunkcyjne. Zakup został w większości sfinansowany z dotacji celowej Urzędu Gminy  

w Obrazowie.  

Zatrudniono lekarza pediatrę oraz dwie fizjoterapeutki na umowę zlecenie.  

Wszystkie użyte  do remontu środki i przedmioty są zgodne z obowiązującymi 

normami i wymogami Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

Celem inwestycji było przede wszystkim zapewnienie pacjentom dobrych warunków 

dostępu do świadczeń medycznych a także większego komfortu  pracy personelu. 

        Całość inwestycji sfinansowano ze środków własnych. 

 

21.  Gminna Biblioteka Publiczna  

Gminna Biblioteka Publiczna w Obrazowie pełni rolę centrum kultury w gminie. 

Działalność służy zaspokajaniu potrzeb czytelniczych, kulturalnych, edukacyjnych  

i informacyjnych mieszkańców gminy Obrazów oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwojowi 

kultury.  

Gminna Biblioteka Publiczna w Obrazowie funkcjonuje od 1958 roku. 

W skład Biblioteki wchodzą: 

Filia w Kleczanowie- działalność statutową prowadzi od 1964 roku 

Filia w Świątnikach- funkcjonuje od 1957 roku 

W 2021 roku zbiory biblioteczne stanowiły 24 639 woluminów, w tym: 

1) książki- 24 497 woluminów 

2) zbiory specjalne- 142 jednostek 

3) audiobooki- 56 jednostek 

Liczba zbiorów bibliotecznych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców -  3 848 

Przybyło 703 woluminów,  na które wydatkowano  kwotę 14 000,00 zł, w tym: 

ze środków własnych – 435 wol. na kwotę: 7 000,00 zł 

ze środków MKiDN – 267 wol. na kwotę 7 000,00 zł  

Liczba zakupionych książek w przeliczeniu na 1000 mieszkańców- 110,4 

Liczba czytelników - 491 

Liczba wypożyczeń -  10 736, w przeliczeniu na mieszkańca- 1,6 

Liczba odwiedzin – 3 797, w przeliczeniu na mieszkańca – 0,59 

Liczba wydarzeń kulturalnych – 152 
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Frekwencja na wydarzeniach w Bibliotece (imprezy, szkolenia i zajęcia edukacyjne) –  

2 654. 

 Liczba dostępnych stanowisk komputerowych z dostępem do internetu – 36 stanowisk,  

w przeliczeniu na 1000 mieszkańców – 5,6 

Liczba godzin w tygodniu, w których dostępne są usługi biblioteczne - 45 

Powierzchnia użytkowa ogółem - 230 m2, w przeliczeniu na mieszkańca - 0,04 

Wydatki biblioteki w przeliczeniu na użytkownika – 1481,20 zł 

Wydatki na zbiory biblioteczne w przeliczeniu na mieszkańca – 2,82 

Procent budżetu organizatora przeznaczony na bibliotekę – 1,6 

Procent budżetu biblioteki uzyskany ze specjalnych grantów, darowizn –  13,1 

Satysfakcja użytkowników - 4,6 

Ważniejsze formy pracy GBP: 

- Organizacja tematycznych zajęć, spotkań i warsztatów plastyczno-literackich, 

- Przedszkolaki w Bibliotece – comiesięczne spotkania z przedszkolakami mające na celu 

wprowadzanie w świat książki od najmłodszych lat, 

- Czytanie na polanie; 

 

- Spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki; 

- Tydzień Bibliotek; 
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- Letnie Kino Plenerowe; 

- Wakacje z biblioteką; 

 

- Animacje dla dzieci; 

- Narodowe Czytanie; 
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- Zorganizowanie koncertu muzyki folkowej; 

- Koncert Muzyki Polskiej z okazji 103 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości, 

 

- Zorganizowanie Spotkania i Konferencji Lokalnych Liderów, 

- Koncert Polskiej Muzyki Patriotycznej w Szkołach z terenu Gminy Obrazów; 
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- Zorganizowanie Wyjazdu Studyjnego dla Lokalnych Liderów do Gmin z terenu powiatu 

Żywieckiego; 

 

- Zorganizowanie Spektaklu Teatralnego; 
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- Zorganizowanie Koncertu Kolęd; 

 

- Opracowywanie i wydawanie Pisma Samorządu Gminy Obrazów „Echo Naszej Gminy”. 

Pozyskane środki: 

Narodowy Program Rozwoju czytelnictwa finansowany z MKiDN – kwota 7 000,00 zł. 

BLISKO 2.0 – Narodowe Centrum Kultury, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego 100 000 zł na dwa lata 1 transza 50 000,00 zł w roku 2021, kolejna na rok 2022 

w wysokości 50 000,00 zł 

BGK „Moja mała Ojczyzna” – Fundacja BGK – 17 955,69 zł 

Kultura Dostępna – Narodowe Centrum Kultury – 20 000,00 zł 

Dalszy rozwój działalności - plany na przyszłość: 

Rozwój Gminnej Biblioteki Publicznej w Obrazowie razem z Samorządowym Centrum 

Kultury zgodnie z potrzebami mieszkańców, utworzenie i rozwinięcie poszczególnych sekcji 

Centrum Kultury: plastycznej, muzycznej, tanecznej, dziennikarskiej, komputerowo – 

graficznej. 

- szkolenia kadry, 

- organizowanie wydarzeń zgodnie z potrzebami odbiorców, monitorowanie potrzeb 

mieszkańców gminy, 
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- współpraca z organizacjami pozarządowymi, szkołami z terenu gminy, Środowiskowego 

Domu Samopomocy w Kleczanowie, instytucjami kulturalnymi z terenu powiatu 

sandomierskiego, lokalnymi twórcami. 

 


