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WSTĘP 

 

Raport o stanie gminy Sobków opracowano na podstawie art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 

1990 roku o samorządzie gminnym, który nakłada na Wójta Gminy przedstawienie radzie 

gminy co roku do dnia 31 maja raportu o stanie gminy za rok poprzedni. Raport obejmuje 

podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, 

programów  i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. 

 

    Celem przygotowania raportu było uzyskanie dokładnego wglądu w sytuację gospodarczą 

i społeczną gminy Sobków, obejmującą 2020 rok. 

Raport zawiera analizę następujących obszarów działalności gminy: 

▪ demografia, 

▪ finanse gminy, 

▪ inwestycje gminne i inne zadania remontowe zrealizowane w sołectwach, 

▪ działalność gospodarcza, 

▪ warunki życia mieszkańców (infrastruktura techniczna: wodociągi, kanalizacja, drogi, 

gospodarka odpadami), 

▪ zagospodarowanie przestrzenne, 

▪ gospodarka nieruchomościami, 

▪ oświata, 

▪ ochrona zdrowia,  

▪ opieka społeczna. 

▪ działalność instytucji kultury. 

 

      Dla opracowania raportu szczególnie cenna okazała się wiedza pracowników Urzędu 

Gminy Sobków i gminnych jednostek organizacyjnych gminy oraz szereg dokumentów, 

będących w posiadaniu Urzędu, a także informacje zamieszczone na stronach internetowych 

gminy Sobków. 
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1. CHARAKTERYSTYKA GMINY  

1.1 POŁOŻENIE I POWIERZCHNIA GMINY 

 

 

Gmina Sobków położona jest w centralnej części Województwa Świętokrzyskiego  

i północnej części Powiatu Jędrzejowskiego, na pograniczu Wyżyny Kieleckiej i Niecki 

Nidziańskiej. Obszarowo  gmina zajmuje około 145 km2, liczba ludności zamieszkującej ten 

teren na stałe na 31 grudnia 2020 r. wynosiła 8458 osób, średnia gęstość zaludnienia to 58 

mieszkańców na 1 km2. 

Charakterystyczną cechą  jest położenie wzdłuż rzeki Nidy, obejmujące tereny jej górnego 

biegu. To na jej obszarze pomiędzy miejscowościami: Żerniki i Brzegi, zbierają się wody Białej 

i Czarnej Nidy. W zasadzie Biała Nida stanowi zachodnią granicę gminy. Liczne zakola tej rzeki, 

górujący na horyzoncie zamek w Chęcinach, pasmo wzniesień pomiędzy Małogoszczem,                     

a Tokarnią, dolina Nidy w okolicach Bizorędy, Choin i Żernik nadają niepowtarzalny urok. 

Właśnie tutaj odpoczywają mieszkańcy z pobliskich metropolii jak Kraków, czy Śląsk 

korzystając z gościnności właścicieli tutejszych pensjonatów agroturystycznych. Jest to 

doskonały teren do wypróbowania swoich sił w kajakarstwie, rajdach rowerowych                                       

i wycieczkach krajoznawczych. Teren gminy ma wyżynny charakter. Północnym krańcem 

ciągną się wapienne wzniesienia nazwane Pasmem Sobkowsko-Korytnickim, kończące Góry 

Świętokrzyskie. Pozostała część gminy tj. miejscowości: Szczepanów, Miąsowa, Mzurowa, 

Osowa, Mokrsko leżą na skraju Płaskowyżu Jędrzejowskiego. Wschodnia część terenu Gminy 

Sobków wchodzi w skład Chęcińsko – Kieleckiego Parku Krajobrazowego.  
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W dużej części głównym źródłem dochodów mieszkańców gminy jest rolnictwo oraz 

pozarolnicza działalność gospodarcza. Ogólna powierzchnia użytków rolnych w gminie 

stanowi ok. 70% powierzchni gminy i wynosi ok. 10.022 ha. 

Na terenie gminy znajduje się 25 sołectw: Bizoręda, Brzegi, Brzeźno, Choiny, Chomentów, 

Jawór, Karsy, Korytnica, Lipa, Miąsowa, Mokrsko Dolne, Mokrsko Górne, Mzurowa, Niziny, 

Nowe Kotlice, Osowa, Sobków, Sokołów Dolny, Sokołów Górny, Staniowice, Stare Kotlice, 

Szczepanów, Wierzbica, Wólka Kawęcka, Żerniki. 

 

1.2 DEMOGRAFIA 

Na dzień 31 grudnia 2020 roku liczba stałych mieszkańców gminy zmniejszyła się o 11 osób      

w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. i wynosiła 8 458  osób w tym: 4 221  kobiet     

i 4 237 mężczyzn. Tabela poniżej przedstawia wykaz liczby mieszkańców w poszczególnych 

sołectwach Gminy Sobków zameldowanych na pobyt stały z podziałem na płeć. 

 

Tabela 1. Ludność wg płci i wg miejsca zameldowania 

L.p. Nazwa sołectwa Liczba 

mieszkańców 

Ogółem 

 

Kobiety 

 

Mężczyźni 

1. Bizoręda 211 110 101 

2. Brzegi 550 271 279 

3. Brzeźno 186 100 86 

4. Choiny 9 3 6 

5. Chomentów 407 193  214 

6. Jawór 200 98 102 

7. Karsy 113 57 56 

8. Korytnica 725 348 377 

9. Lipa 259 128 131 

10. Miąsowa 654 328 326 
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11. Mokrsko Dolne 229 112 117 

12. Mokrsko Górne 182 86 96 

13. Mzurowa 552 276 276 

14. Niziny 63 28 35 

15. Nowe Kotlice 220 108 112 

16. Osowa 552 272 280 

17. Sobków 1038 519 519 

18. Sokołów Dolny 529 260 269 

19. Sokołów Górny 458 241 217 

20. Staniowice 453 232 221 

21. Stare Kotlice 209 112 97 

22. Szczepanów 136 73 63 

23. Wierzbica 142 68 74 

24. Wólka Kawęcka 108 54 54 

25. Żerniki 273 144 129 

 RAZEM 8 458 4 221 4 237 

 

W 2020 roku w Gminie Sobków zanotowano 79 urodzeń, 37 dziewczynek i 42 chłopców, to         

o 7 mniej niż  w ubiegłym roku. Zmarło natomiast 114 osób, a to z kolei o 14 więcej niż                    

w roku ubiegłym. Oznacza to, iż liczba zgonów przewyższa liczbę urodzeń, a więc w naszej 

Gminie nadal utrzymuje się tendencja spadkowa. W porównaniu do roku ubiegłego spadła, 

również liczba zawartych związków małżeńskich w 2019 roku zawarto 39 ślubów, a w 2020 

roku 25 ślubów. Niewątpliwie bezpośrednią przyczyną wzrostu liczby zgonów oraz spadku 

zawartych małżeństw jest pandemia, wywołana rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.  

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku w zakresie rejestracji stanu cywilnego 

wydano 702 odpisy aktów stanu cywilnego. W zakresie ewidencji ludności i dowodów 

osobistych zameldowano 247 osób, wymeldowano 234 osoby oraz wydano 340 dowodów 

osobistych.  
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1.3 WŁADZE GMINY    

Stanowisko Wójta Gminy pełni Pan Tomasz Chaja – wybrany w wyborach samorządowych na 

kadencję 2019-2023.          

Organem stanowiącym jest Rada Gminy Sobków składająca się z 15 radnych.  

Przewodniczącym Rady Gminy obecnej kadencji jest Pan Stanisław Szlembarski, natomiast 

Wiceprzewodniczącymi są Pani Danuta Wójcicka i Pan Józef Pyjas. 

Organami wewnętrznymi Rady są Komisje stałe: Oświaty, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa 

Publicznego; Rolnictwa, Handlu i Spraw Socjalnych Wsi; Planowania, Budżetu i Finansów; 

Rewizyjna oraz Komisja Skarg, Wniosków i Petycji.     

 

1.4 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE     

Zgodnie ze Statutem Gminy Sobków uchwalonym uchwałą nr LI/320/2018 Rady Gminy 

Sobków z dnia 20 września 2018 roku na terenie Gminy Sobków funkcjonuje 15 jednostek 

organizacyjnych, wśród których dwie jednostki posiadają osobowość prawną, tj. Gminny 

Zakład Opieki Zdrowotnej w Sobkowie i Gminna Biblioteka Publiczna w Sobkowie, która jest 

Gminną Instytucją Kultury. Jednostka Wodociągi Gminne jest zakładem budżetowym                       

a pozostałe jednostki: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobkowie, Zespół Obsługi 

Ekonomiczno-Administracyjnej Oświaty w Sobkowie oraz placówki oświatowe: Zespół 

Placówek Oświatowych w Miąsowej, Zespół Placówek Oświatowych w Mokrsku Dolnym, 

Zespół Placówek Oświatowych w Brzegach, Zespół Placówek Oświatowych w Korytnicy, Szkoła 

Podstawowa im. Jana Pawła II w Sobkowie, Szkoła Podstawowa w Lipie, Szkoła Podstawowa 

w Sokołowie Dolnym, Szkoła Podstawowa w Chomentowie, Przedszkole Samorządowe w 

Sobkowie z oddziałem zamiejscowym w Staniowicach i Przedszkole Samorządowe w Miąsowej 

to jednostki budżetowe. 

Na obszarze Gminy działa 16 świetlic wiejskich, które zapewniają organizację wolnego czasu 

w szczególności dla dzieci i młodzieży z terenu gminy. Jednakże w 2020 roku w dużej mierze 

były one zamknięte z powodu ograniczeń wynikających z aktów prawnych dotyczących 

ogłoszonego na terytorium kraju stanu epidemii.  Świetlice w pewnym stopniu są  ośrodkami 

kultury umożliwiającymi integrację dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców gminy.                            

To w nich popołudniami, po zajęciach szkolnych dzieci i młodzież spędzają wolny czas na 

wspólnych grach i zabawach. W pracy ciągłej pracownicy świetlic organizują różnorodne 

konkursy, zabawy. Ponadto stosownie do występującego zapotrzebowania co roku w okresie 

ferii zimowych i wakacji w świetlicach wiejskich organizowane są zajęcia zapewniające 

rozrywkę i zabawę w czasie wolnym od nauki szkolnej.  
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1.5 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE 

Na terenie Gminy Sobków funkcjonuje 10 organizacji pozarządowych: 

1) Stowarzyszenie Klub Sportowy Nida w Sobkowie z siedzibą w Sobkowie, 

2) Stowarzyszenie „Brzegi nad Nidą” z siedzibą w Brzegach, 

3) Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Nowy Horyzont” z siedzibą w Chomentowie, 

4) Stowarzyszenie „Blisko Nas” z siedzibą w Sobkowie, 

5) Stowarzyszenie  „Korytniczanki” z siedzibą w Korytnicy, 

6) Stowarzyszenie „Aktywni obywatele” z siedzibą w Chomentowie, 

7) Stowarzyszenie „Nad Nidą” 

8)  Stowarzyszenie „Róbmy swoje” w Mokrsku Dolnym 

9) Stowarzyszenie Akademia Sportu i Rekreacji Miąsowa 

10) Stowarzyszenie „Aktywni obywatele” 

11) oraz Koła Gospodyń Wiejskich: 

- Koło Gospodyń Wiejskich  Korytniczanki   z siedzibą w Korytnicy, 

- Koło Gospodyń Wiejskich Staniowianki z siedzibą w Staniowicach, 

- Koło Gospodyń Wiejskich w Mokrsku Dolnym z siedzibą w Mokrsku Dolnym. 

- Koło Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich „Nida Sobków” 

 

1.6 ZWIĄZKI I STOWARZYSZENIA, DO KTÓRYCH NALEŻY GMINA SOBKÓW 

Decyzją organu stanowiącego Gmina Sobków przynależy do następujących Związków 

i Stowarzyszeń: 

- Związek Międzygminny „Ekologia” z siedzibą w Jędrzejowie, 

- Międzygminny Związek p.n. „Planowanie Przestrzenne” z siedzibą w Kielcach, 

- Bank Spółdzielczy w Kielcach, 

- Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania pn. „Ziemia Jędrzejowska GRYF”, 

- Lokalna Grupa Rybacka „Jędrzejowska Ryba”, 

- Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego, 

- Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Jędrzejowskiej, 

- Świętokrzyska Rybacka Lokalna Grupa Działania, 

- Związek Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej. 
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1.7 WÓJT JAKO ORGAN WYKONAWCZY 

W 2020 r. Wójt wydał 108 zarządzeń jako kierownik Urzędu Gminy oraz 137 zarządzeń, jako 

organ wykonawczy, z czego większość dotyczyła m.in.:  

- finansów gminy – 40 zarządzeń, 

- spraw organizacji Urzędu Gminy – 35 zarządzeń,  

- oświaty – 29 zarządzeń, 

- opieki społecznej – 6 zarządzeń, 

- wyborów Prezydenta RP – 10 zarządzeń. 

Pozostałe zarządzenia wójta jako organu wykonawczego dotyczyły spraw gospodarowania 

odpadami i nieruchomościami, współpracy z organizacjami pozarządowymi, inwestycji 

gminnych, spraw obronnych, spisu rolnego. 

Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym Wójt wykonywał 

podjęte przez Radę Gminy uchwały i zadania określone przepisami prawa. 

Na przestrzeni 2020 r. zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym Wójt przygotował 89 

projektów uchwał, które na sesjach Rady Gminy zostały uchwalone i stały się uchwałami,  

a niektóre z nich aktami prawa miejscowego –  32 uchwały.  

Podjęte przez Radę Gminy uchwały dotyczyły, m.in.: 

- gospodarki finansowej gminy – 25 uchwał, z czego po 9 uchwał dotyczyło zmian  

w budżecie gminy i zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sobków, 

- gospodarki nieruchomościami – 11 uchwał, 

- zagospodarowania przestrzennego – 8 uchwał, 

- gospodarki odpadami – 8 uchwał, 

- drogownictwa – 6 uchwał, 

- zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy i planów pracy Komisji Rady Gminy – 6 uchwał, 

- rozpatrzenia petycji – 5 uchwał,  

- oświaty – 3 uchwały, 

- Statutów jednostek organizacyjnych gminy – 3 uchwały, 

- udzielenia wotum zaufania i absolutorium wójtowi gminy – 2 uchwały 

- zawarcia porozumienia międzygminnego – 1 uchwała, 
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- podatków i opłat lokalnych – 1 uchwała, 

- ochrony środowiska – 1 uchwała, 

- utworzenia placówki wsparcia dziennego – 1 uchwała 

- powołania komisji konkursowej – 1 uchwała 

- zawarcia porozumienia międzygminnego – 1 uchwała 

- rozpatrzenia skargi – 1 uchwała. 

 

W 2020 roku Rada Gminy uchwaliła następujące Programy, tj.: 

- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Sobków na rok 2020, 

- Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Sobków w 2020 roku”, 

- Roczny Program Współpracy Gminy Sobków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 

Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii zapewnia dbałość o społeczność lokalną zamieszkującą Gminę 

Sobków. W roku 2020 w ramach działalności profilaktycznej odbywały się spotkania                              

w Punkcie Konsultacyjnych z terapeutą uzależnień raz w tygodniu w poniedziałki,  teleporad 

udzielał psycholog w każdy wtorek miesiąca. Z porad terapeuty skorzystały cztery osoby 

uzależnione od alkoholu, a z teleporad dwadzieścia dwie osoby ( zarówno uzależnione jak 

 i współuzależnione). Profilaktyczną działalność w ramach zagospodarowania czasu wolnego 

28%

12%

9%9%

7%

35%

Procentowy udział uchwalonych uchwał Rady Gminy 
Sobków

Gopsodarka finansowa gminy Gospodarka nieruchomościami Zagospodarowanie przestrzenne

Gospodarka odpadami Drogownictwo Pozostałe
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w trzech pierwszych miesiącach roku 2020 dzieciom i młodzieży zapewniały zajęcia: sportowo- 

rekreacyjne ,wokalno- muzyczne, wokalno-taneczne i zajęcia językowe. W kwietniu ze 

względu na pandemię wszystkie zajęcia zostały zawieszone. W październiku 2020 roku 

przywrócono jedynie zajęcia językowe w formie zdalnej. Festyn profilaktyczny zaplanowany 

na czerwiec nie został zrealizowany. Przy współdziałaniu z Gminnym Ośrodkiem Pomocy 

Społecznej w Sobkowie zrealizowano paczki świąteczne dla 100 osób na kwotę 9251,54 zł.  

W roku 2020 Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

wydała dziewiętnaście postanowień na sprzedaż alkoholu dla podmiotów gospodarczych oraz 

skierowała siedem wniosków do Sądu Rejonowego w Jędrzejowie o orzeczeniu obowiązku 

poddania się leczeniu przymusowemu.  

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano środki w kwocie  48 469,08 zł. 

 
Realizowane zadania przez jednostkę samorządu terytorialnego jaką jest Gmina Sobków i jej 

rozwój są zgodne ze Strategią Rozwoju Gminy uchwaloną przez Radę Gminy uchwałą                             

nr XXI/136/2016 z dnia 23 czerwca 2016 roku. 

Na przestrzeni 2020 roku Wójt Gminy Sobków występując w imieniu gminy zawarł 260 umów, 

które dotyczyły zarówno spraw organizacji pracy Urzędu Gminy jak i realizacji zadań 

należących do właściwości samorządu gminnego. 

Wójt Gminy realizuje zadania określone w szczególności ustawą o samorządzie gminnym przy 

pomocy Urzędu Gminy. Na 1 stycznia 2020 roku stan zatrudnienia w Urzędzie wynosił 55 

pracowników (30 pracowników administracji, 8 pracowników obsługi i 17 pracowników 

świetlic wiejskich) co w przeliczeniu na pełny etat stanowiło 43,51 etatów. Natomiast na 

31.12.2020 r. zatrudnionych było w Urzędzie Gminy 56 pracowników (30 pracowników 

administracji, 10 pracowników obsługi 16 pracowników świetlic wiejskich  co stanowiło 45,73 

etatów przeliczeniowych. 

 

1.8 PODMIOTY GOSPODARCZE 

Na przestrzeni 2020 roku w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 
dokonano: 

- 22 wpisów działalności gospodarczej, 

- 20 zawieszeń działalności gospodarczej, 

- 9 wykreśleń działalności gospodarczej, 

- 9 wznowień działalności gospodarczej, 

- 64 zmiany we wpisach do CEiDG. 
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2. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA  

 

Nad bezpieczeństwem mieszkańców i osób przemieszczających się  przez teren Gminy Sobków 

czuwało w 2020 roku 6 jednostek OSP zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym,                     

w tym 5 jednostek posiadających pojazdy specjalne – pożarnicze i posiadających aktualne 

wpisy w KRS. 56 strażaków z 4 jednostek OSP: Sobków, Sokołów Górny, Korytnica i Brzegi 

posiada uprawniania do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczo gaśniczych, a w tym 

19 strażaków ochotników posiada przeszkolenie w zakresie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.  

Z dniem 11 listopada 2020 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Brzegach na podstawie decyzji 

Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej została włączona do Krajowego Systemu 

Ratowniczo Gaśniczego w związku z powyższym dwie  jednostki: OSP Sobków i OSP Brzegi w 

gminie Sobków  należąca do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego.  

Na terenie gminy Sobków funkcjonuje 6 drużyn męskich pożarniczych, dwie Kobiece Drużyny 

Pożarnicze i 2 Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze. 

Pracę kierowcy konserwatora w Ochotniczych Strażach Pożarnych na terenie Gminy Sobków 

na podstawie umowy zlecenia wykonywało 7 strażaków. 

W celu zapewnienia gotowości bojowej jednostek OSP oraz ochrony przeciwpożarowej                  

w 2020 roku dokonano niezbędnych zakupów tj.  paliwo, olej, filtry do samochodów                             

i sprzęt strażacki oraz  zakup wyposażenia ochrony przeciwpożarowej tj.  sygnalizatorów  

bezruchu, narzędzia Hooligan, dwóch najaśnic PELI, sześciu latarek kątowych, dwóch 

kombinezonów chroniących przed ukąszeniami szerszeni, pszczół i os, ubrania, butów                               

i rękawic specjalnych oraz kominiarki strażackiej,  ratowniczej pilarki spalinowej STIHL, 

miernika gazu i detektora gazu. Wykonano  przeglądy techniczne samochodów, agregatów 

prądotwórczych, gaśnic, sprzętu hydraulicznego Lukas w OSP Sobków, Holmatro w OSP Brzegi 

i w OSP Sokołów Górny. Dokonano ubezpieczenia strażaków oraz samochodów specjalnych – 

pożarniczych: Iveco Eurocargo i Gazela z OSP Sobków, Jelcz z OSP Korytnica, Jelcz i FS Lublin                  

z OSP Sokołów Górny, Magirus Deutz z OSP Brzegi i Fiat Ducato z OSP Staniowice. Skierowano 

na okresowe badania lekarskie członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących 

bezpośredni udział w działaniach ratowniczych, którym kończyła się ważność zaświadczeń 

lekarskich  oraz zlecono wykonanie szkoleń bhp strażaków- ratowników. 

Ze względu na pandemię badania lekarskie nie były wykonywane jednakże ich ważność 

zgodnie z obowiązującymi  przepisami jest aktualna. Szkolenia BHP strażaków zostały 

przeprowadzone w formie e-learningu.  

Z budżetu Gminy Sobków oraz ze środków Funduszu Sołeckiego w ramach realizacji 

zaplanowanych na 2020 rok inwestycji wykonano: 
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- elewację budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzegach za kwotę 21 771,52 zł.    

- wymianę konstrukcji i pokrycia dachowego na budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej 

  w Korytnicy  w ramach realizacji zadania pn. „Przebudowa i częściowa zmiana sposobu 

  użytkowania budynku OSP Korytnica na świetlicę wiejską w miejscowości Korytnica” za  

  kwotę 124 500,00 zł.   

- wymianę konstrukcji i pokrycia dachowego na budynku świetlicy i remizy Ochotniczej 

  Straży Pożarnej w Sokołowie Górnym w ramach zadania pn. „Przebudowa i częściowa 

  zmiana sposobu użytkowania budynku OSP Sokołów Górny na świetlicę wiejską  

  w miejscowości Sokołów Górny” za kwotę 94 261,54 zł.  

- w ramach zadania pn. „Przebudowa pomieszczeń w budynku OSP w Mokrsku” roboty 

   budowlane za kwotę ok. 45 000,00 zł. w pomieszczeniach budynku OSP w miejscowości 

   Mokrsko Dolne polegające na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, wylewki, 

   posadzki z płytek ceramicznych i malowaniu ścian oraz zakupu materiałów  do wykonania 

   przyłącza wodno – kanalizacyjnego, wymiany instalacji elektrycznej i prac 

   wykończeniowych wnętrz.  

- w ramach zadania pn.,, Montaż OZE (panele fotowoltaiczne) i instalacji elektrycznej do 

  ogrzewania budynku OSP Korytnica” zamontowano 8 grzejników elektrycznych o mocy 

  2 kW każdy oraz instalację fotowoltaiczną o mocy 9,9 kW za łączną kwotę 43 500,00 zł. 

- w ramach zadania pn.,, Montaż OZE (panele fotowoltaiczne) i instalacji elektrycznej do 

  ogrzewania budynku OSP Sobków” zamontowano 11 grzejników elektrycznych o mocy 

  2 kW każdy. Wartość zakupu i montażu grzejników to 7 000,00 zł. Ponadto do końca lipca 

  2021 roku zostanie zamontowana instalacja fotowoltaiczna o mocy 9,9 kW o wartości 

  38 000,00 zł.  Łączna kwota inwestycji wynosi 45 000,00 zł.   

 

 

 

 

 

 

 

  



RAPORT O STANIE GMINY ZA 2020 ROK 
 
 

15 
 

3. BUDŻET GMINY I ZADANIA REALIZOWANE W SOŁECTWACH 

 

3.1 DOCHODY BUDŻETU GMINY 

 

Plan dochodów w 2020 roku po zmianach wyniósł  44 761 162,47 zł,  wykonanie  

45 313 124,07 zł, co stanowi 101,00% planu. 

Planowane dochody bieżące w kwocie 41 544 245,79 zł zostały wykonane w wysokości  

41 572 122,27 zł, tj. 100,06% planu. 

Planowane dochody majątkowe w kwocie 3 216 916,68 zł zostały wykonane w wysokości  

3 741 001,80 zł, tj. 116,29% planu  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Struktura wykonanych dochodów według źródeł przedstawia się następująco:   

  1.  Dochody własne         10 293 423,24 zł 22 72%                                                                                                    

   2.  Subwencje                                             14 977 976,00 zł 33,05%                           

   3.  Dotacje celowe                                      20 041 724,83 zł 44,23%         

 

Realizacja dochodów w podziale na źródła pochodzenia kształtuje się następująco: 

1. Dochody własne – 10 293 423,24 zł, w tym, m. in: 

- z tytułu podatku od nieruchomości                        2 204 016,40 zł 

- z podatku rolnego                                            542 351,55 zł 

- z podatku leśnego                                            106 115,52 zł 

- z podatku od środków transportowych           184 050,80 zł 

-  opłat za odpady komunalne  -                        780 371,28 zł 

-  opłaty eksploatacyjnej -                                  395 965,80 zł 

-  wpływu z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 90 053,61 zł, 

- z podatku od czynności cywilnoprawnych –  201 781,47 zł 

- z podatku od spadków i darowizn -                 94 405,37 zł                  

- wpływy z rozliczeń podatku VAT z 2019 roku  -   141 545,78 zł 

- z wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 101 214,44 zł 

- z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia oraz z opłat za  

  korzystanie z wychowania przedszkolnego (pow. 5 godzin.) - 55 495,45 zł 

- z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w szkołach –  49 765,90 zł 

- z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 85 999,43 zł, 

- z usług za dostawę ciepła – 30 616,23 zł,  

- z opłat za zajęcie pasa drogowego i korzystanie z przystanków komunikacyjnych – 

33 635,44 zł 

- z opłaty skarbowej – 21 255,20 zł 

- z pozostałych dochodów oraz pozostałych podatków i opłat – 161 140,57 zł  

(w tym, m.in: z opłat za korzystanie ze środowiska, udział w dochodach związanych z 

realizacją dochodów budżetu państwa, opłat za udzielanie ślubów poza lokalem USC, zwrotu 
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kosztów wychowania przedszkolnego uczniów z innych gmin, z kosztów upomnień, 

darowizny, odsetek od środków na lokatach bankowych oraz od nieterminowych płatności) 

-z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych -  

4 821 349,00zł  

Dochody majątkowe ze sprzedaży składników majątkowych  –  192 294,00 zł. 

 

2. Dochody z subwencji ogólnej - 14 977 976,00 zł  

(w tym subwencji oświatowej – 8 837 459 zł), 

 

3. Dochody z dotacji celowych – 20 041 724,83 zł,  

w tym: 

- z dotacji na zadania bieżące (zlecone i własne) -  15 542 943,50 zł 

- z dotacji na zadania bieżące ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa – 954 688,50 

zł, 

- z dotacji na zadania inwestycyjne                        –  3 544 092,83 zł  

  (ze środków Unii Europejskiej  i z Budżetu Państwa)     

 

3.2. WYDATKI BUDŻETU GMINY 

 

Plan wydatków w 2020 roku po zmianach wyniósł 47 487 162,47 zł, wykonanie  

44 479 769,72 zł, co stanowi 93,67% planu.  

Planowane wydatki bieżące w wysokości 39 894 686,47 zł, zostały wykonane w kwocie   

37 715 553,59 zł, tj. 94,54 % planu 

Planowane wydatki majątkowe  w kwocie 7 592 476,00 zł, zostały zrealizowane  

w wysokości 6 764 216,13 zł, tj. 89,09 % planu.   

Wykonane wydatki majątkowe stanowią 15,21% wykonanych wydatków ogółem. 

 

Realizacja wydatków budżetowych za 2020 rok według działów klasyfikacji budżetowej 

przedstawia się następująco: 

 

1. Rolnictwo i łowiectwo 

Plan 3 927 951,13 zł                       Wykonanie  3 536 699,85 zł                            90,04% 

w tym: 

Rozbudowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej  

Plan 3 383 000,00 zł                       Wykonanie  3 001 889,29 zł                            88,73% 

z czego największą pozycję stanowią poniesione wydatki na inwestycje:  

- „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Sobków poprzez  

budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Brzegi"  

w kwocie 2 144 671,02 zł. (w tym z budżetu UE – 1 421 568,95 zł). 

- „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Sobków poprzez  

budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m.  
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Stare Kotlice i Nowe Kotlice – 295 400,99 zł (w tym z budżetu UE – 151 663,52 zł) 

- Rozbudowa sieci wodociągowej od m. Sobków do m. Sokołów Górny – 245 999,47 zł, 

- Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji  sanitarnej do działki Nr 110  

  W Sokołowie Dolnym – 263 223,49 zł, 

- dotacja dla Wodociągów gminnych na rozbudowę krótkich odcinków sieci  

  wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Sobków – 52 594,32 zł. 

 

2. Transport i łączność  

Plan 2 734 313,22 zł                      Wykonanie  2 396 918,76 zł                              87,66% 

w tym wykonane wydatki na: 

- utrzymanie przystanków autobusowych – 1 938,60 zł, 

- drogi publiczne powiatowe – 132 373,85 zł (dotacja dla Powiatu), 

- drogi publiczne gminne  - 1 491 900,40 zł (w tym z budżetu państwa 675 300,54 zł), 

- drogi wewnętrzne – 770 705,91 zł (w tym z Budżetu Państwa  14 213,00 zł).  

 

3. Gospodarka mieszkaniowa 

Plan 249 345,00 zł                      Wykonanie 192 015,27 zł                                    77,01% 

w tym:  

Gospodarka gruntami i nieruchomościami  

Plan 249 345,00zł                      Wykonanie 192 015,27zł                                    77,01% 

 

4. Działalność usługowa  

Plan 86 000,00 zł                      Wykonanie  50 523,31 zł                                     58,75% 

w tym: 

Plany zagospodarowania przestrzennego 

Plan 67 000,00 zł                      Wykonanie  44 686,71 zł                                     66,70% 

 

5. Informatyka  

Plan 10 000,00 zł                           Wykonanie   0,00 zł                                          0,00% 

 

6. Administracja publiczna  

Plan 5 204 583,84 zł                      Wykonanie 4 747 584,88 zł                          91,22% 

(w tym: Rada Gminy, Urząd Gminy, promocja Gminy, Zespół Obsługi Ekonomiczno-

Administracyjnej Oświaty, obsługa Urzędu Gminy)   

W rozdziale tym ujęte są poniesione wydatki  inwestycyjne na realizację Projektu pn.  

„Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica, 

Gminy Sobków” na kwotę 846 033,83 zł (w tym z budżetu UE 586 946,28 zł)                                        

oraz na zakup samochodu dostawczego dla Urzędu Gminy w kwocie 120 350,00 zł.  

7. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 

sądownictwa (w tym: wybory Prezydenta  Rzeczypospolitej Polskiej- 57 458,00 zł)  

Plan 59 210,00 zł                      Wykonanie 59 210,00 zł                                      100,00% 
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8. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  

Plan 325 880,00 zł                      Wykonanie 163 669,51 zł                                   50,22% 

 

9. Obsługa długu publicznego  

Plan 50 000,00 zł                        Wykonanie 35 791,67 zł                                    71,58% 

 

10. Różne rozliczenia  

(w tym: rezerwa ogólna i celowa ) 

Plan   85 322,00                          Wykonanie 0,00                                                0,00% 

 

11. Oświata i wychowanie 

Plan 15 343 243,50 zł                Wykonanie 14 725 643,75 zł                             95,97% 

 

12. Ochrona zdrowia  

Plan 170 039,00 zł                        Wykonanie 122 444,56zł                                   72,01% 

W tym dotacja dla GZOZ w Sobkowie na dofinansowanie projektu  

"Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Miąsowej" - 80 000,00 zł. 

 

13. Pomoc społeczna  

Plan 1 218 486,00 zł                     Wykonanie 1 066 863,07 zł                              87,56% 

 

14. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 

Plan 453 012,00 zł                     Wykonanie 389 449,52 zł                                   85,97% 

 

15. Edukacyjna opieka wychowawcza  

Plan 285 729,00 zł                         Wykonanie 245 595,34zł                                  85,95% 

 

16. Rodzina (w tym:500+, świadczenia rodzinne, dobry start)  

Plan 14 180 996,00 zł                    Wykonanie 14 113 592,75 zł                         99,52% 

 

17. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  

Plan 1 761 560,78 zł                      Wykonanie 1 465 197,94 zł                            83,18% 

 

18. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  

Plan 1 221 791,00 zł                     Wykonanie 1 065 495,36 zł                              87,21% 

 

19. Kultura fizyczna  

Plan 119 700,00 zł                         Wykonanie 103 074,18 zł                                  86,11 
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3.3. ZOBOWIĄZANIA GMINY 

 

Na dzień 31.12.2020 r. zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów wynoszą   

3 729 256,91 zł i dotyczą:  

1) kredytu zaciągniętego w 2011 roku na finansowanie planowanego deficytu budżetu 

 i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, który planowany jest do spłaty  

do 2025 roku  -  1 162 920,00 zł 

2) kredytu zaciągniętego w 2012 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, który 

planowany jest do spłaty do 2021 roku -  66 881,89 zł    

3) kredytu zaciągniętego w 2020 roku w BS Kielce - 2 026 48,00 zł, który planowany jest do 

spłaty w latach 2021-2025 

4) pożyczki zaciągniętej w 2020 roku w WFOŚiGW w Kielcach – 472 975,02 zł, która 

planowana jest do spłaty w latach 2022-2025. 

Gmina Sobków zamknęła rok budżetowy 2020 nadwyżką budżetową w wysokości  

833 354,35 zł – przy planowanym deficycie w kwocie 2 726 000,00 zł. 

 

3.4. ZADANIA INWESTYCYJNE W 2020 ROKU 

 

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2020 roku przedstawiają 

poniższe tabele: 

 
Zadania inwestycyjne wieloletnie 
 

 Nazwa przedsięwzięcia 
Wykonanie 

na 
31.12.2020. 

Dofinanso
wanie 

1 2 5 7 

1 Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Sobków 
poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą w m. Brzegi 

2 144 671,02 1 421 568,95 

2 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą w m. Stare Kotlice i Nowe Kotlice 

295 400,99 151 663,52 

3 Rozbudowa sieci wodociągowej od m. Sobków do m. Sokołów 
Górny 

245 999,47  

4 Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej do 
działki Nr 110 w Sokołowie Dolnym 

263 223,49  

5 Przebudowa drogi gminnej Nr 383018T Sobków ul. Długa od km 
0+023 do km + 786 

1 112 896,56 

 

675 300,54 

6 Przebudowa budynku OSP  Sobków 2 716,02  

7 Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, 
Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków 

846 033,83  

8  Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Miąsowej z 

przeznaczeniem na przedszkole 

8 000,00  

9 Poprawa efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Gminy 
Sobków  

27 000,00  
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 Zadania inwestycyjne roczne 
 

 

 

Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego 
Wykonanie na 
31.12.2020r. 

Dofinanso
wanie 

1 Przebudowa drogi gminnej Nr 383011T Wierzbica - Kamieniołom 

Sobków w m. Wierzbica polegająca na wykonaniu nawierzchni 

asfaltowej 

32 767,17  

2 Wykonanie odwodnienia drogi gminnej w Sobkowie ul. Sadowa 0,00  

3 Przebudowa drogi gminnej Nr 383006T Antoniów - Nowe Kotlice w m. 

Nowe Kotlice 

46 002,67  

4 Przebudowa drogi wewnętrznej Nr ewid. 924 wraz z rozjazdem 

oznaczonym Nr ewid. 4136 w m. Korytnica polegająca na wykonaniu 

nawierzchni asfaltowej 

59 568,13  

5 Przebudowa drogi wewnętrznej Nr ewid. 733 polegająca na wykonaniu 

nawierzchni asfaltowej w m. Staniowice (kontynuacja robót z 2019r od 

istniejącej  nawierzchni asfaltowej) 

24 787,97  

6 Przebudowa drogi wewnętrznej Nr ewid. 698 polegająca na wykonaniu 

nawierzchni asfaltowej w m. Staniowice (w tym z FS 24 612,98) 

23 393,84  

10 Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sobków 0,00  

11 Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Sobkowie 21 000,00 14 450,00 

12 Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Korytnica 79 680,43  

13 Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Niziny na działce           
Nr 28 (w tym FS 10 396,53) 

29 922,00  

14 Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Żerniki na 
działce nr 257  

15 487,50  

15 Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Wierzbica na 

działce Nr 106 

30 000,00  

16 Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Szczepanów na 

działce Nr 80, 81 i 82/1 

19 999,00  

17. Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku 

OSP Korytnica na świetlicę wiejską w m. Korytnica 

99 500,.00  

18 Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku 

OSP Sokołów Górny na świetlicę wiejską w m. Sokołów Górny 

69 261,54  

19 Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Staniowice 16 000,00  

20 Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Brzeźno 20 000,00  

  Razem 5 346 791,85 
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7 Przebudowa drogi wewnętrznej Nr ewid. 197/2 w m. Żerniki, polegająca 

na wykonaniu nawierzchni asfaltowej 

28 468,18 

 

 

8 Przebudowa drogi wewnętrznej Nr ewid. 118, dł 100 mb, polegająca na 

wykonaniu nawierzchni asfaltowej w m. Żerniki 

34 982,89  

9 Przebudowa drogi wewnętrznej Nr ewid. 401 w m. Miąsowa, polegająca 

na wykonaniu nawierzchni asfaltowej (w tym z FS 26 613,55) 

29 287,37  

10 Przebudowa drogi wewnętrznej Nr ewid. 402 w m. Miąsowa polegająca 

na wykonaniu nawierzchni asfaltowej (w tym FS 7 367,32) 

37 268,95  

11 Przebudowa drogi wewnętrznej Nr ewid. 206, dł.70 mb polegająca na 

wykonaniu nawierzchni asfaltowej w m. Szczepanów 

26 074,87  

12 Przebudowa drogi wewnętrznej Nr ewid. 1177, dł. 90 mb, polegająca na 

wykonaniu nawierzchni asfaltowej w m. Mzurowa  

18 555,75  

13 Przebudowa drogi wewnętrznej Nr ewid 1085, dł 60 mb, polegająca na 

wykonaniu nawierzchni asfaltowej w m. Korytnica 

23 917,92  

14 Przebudowa drogi wewnętrznej Nr ewid. 61 w m. Choiny przez wieś od 

drogi powiatowej (w tym FS Choiny  8 495,22, FS Żerniki 842,48) 

52 555,97  

15 Przebudowa drogi wewnętrznej Nr ewid. 165 od km 0+185 do km 

1+225, dł. 1040 mb dojazdowej do gruntów rolnych w m. Karsy                                                                                                

(w tym z FS 11 000,00) 

60 504,93 14 213,00 

16 Przebudowa drogi wewnętrznej Nr ewid. 433 od km 0+000 do km 

0+135 dł. 135 mb w m. Lipa polegająca na wykonaniu nawierzchni 

asfaltowej 

42 650,67  

17 Zakup nieruchomości pod przepompownie w m. Stare Kotlice, Nowe 

Kotlice oraz nieruchomości oznaczonej Nr 164/2 ul. Spacerowa w 

Sobkowie - ciąg drogi gminnej 

0,00  

18 Przebudowa pomieszczeń budynku OSP w Mokrsku 44 179,72  

19 Montaż OZE (panele fotowoltaiczne) i instalacji elektrycznej do 

ogrzewania budynku OSP Sobków 

45 000,00 21 386,00  

20 Montaż OZE (panele fotowoltaiczne) i instalacji elektrycznej do 

ogrzewania budynku OSP Korytnica 

43 500,00 17 615,00 

21 Zakup samochodu dostawczego dla Urzędu Gminy w Sobkowie 120 350,00  

22 Doposażenie placu zabaw w parku w Sobkowie (w tym z FS 28 261,70) 63 395,25  

23 Kontynuacja budowy placu zabaw na osiedlu w Sokołowie Dolnym na 

dz. Nr 9/24 (w tym z FS 29 994,97) 

50 000,00  

24 Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na dz. Nr 549/6 w Osowej (w 

tym z FS 27 000,00) 

26 247,40  
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25 Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku OSP 

na świetlicę wiejską w m. Brzegi (w tym z FS 27 189,73) 

25 771,52  

26 Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w m. Brzeźno wraz z 

opracowaniem dokumentacji projektowej (w tym z FS 15 983,89) 

15 875,65  

27 Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Bizoręda                          

(w tym z FS 15 000,00) 

44 814,00  

28 Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w m. 

Lipa (w tym z FS 18 761,95) 

21 331,00  

29 Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Stare Kotlice na dz. Nr 

154/1 i 154/2 (w tym z FS  Nowe Kotlice 15 611,22 i FS Stare Kotlice        

16 007,30) 

31 306,00  

30 Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w m. 

Mzurowa na dz. Nr  (w tym z FS 24 000,00) 

33 126,40  

31 Przebudowa boiska sportowego w Sobkowie 46 087,74  

 
Razem 1 151 771,96  

 

 

 

Realizacja zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych 

 

Lp 

 

Nazwa zadania 

 

Wykonanie 

na     

31.12.2020 r.  

 

Całość 

zadania 

1 Przebudowa drogi powiatowej Nr 0155T Brzegi - 

Sobków - Chomentów - Lipa - polegająca na wykonaniu 

chodnika w miejscowości Chomentów    

 

49 145,88 

Dofin.50% 

 

Całe 

zadanie 

98 292,76 

2 Przebudowa drogi powiatowej Nr 0156T Sobków - 

Wierzbica Górna - Feliksówka - granica powiatu 

kieleckiego (Dębska Wola) polegająca na wykonaniu 

nawierzchni asfaltowej w miejscowości Wierzbica do 

granicy powiatu  

 

0,00 

 

Całe 

zadanie 

381 613,71 

3  Przebudowa drogi powiatowej  Nr 0160T Jędrzejów 

Kulczyzna -Raków - Gozna -Sobków polegająca na 

wykonaniu chodnika w miejscowości Mokrsko Dolne        

 

39 926,11 

Dofin 50% 

 

Całe 

zadanie 

79 852,22 
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4 Przebudowa drogi powiatowej Nr 0157T Chomentów - 

Korytnica - granica powiatu (Kije) polegająca na 

wykonaniu chodnika w miejscowości Korytnica  

 

33 259,20 

Dofin 50% 

 

Całe 

zadanie 

66 518,40 

5  Przebudowa drogi powiatowej Nr 0155T Brzegi-

Włoszczowice w m. Sokołów Górny, Sobków                                     

 

0,00 Całe 

zadanie 

1 745 137,0

4 

 

 

Razem 122 331,19  
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4. OCHRONA ŚRODOWISKA 

 

• „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sobków na lata 

2017-2032” 

 

W 2020 roku z terenu gminy usunięto 148,170 Mg (tj. około 13 470 m2) wyrobów 

zawierających azbest. z 87 posesji.  

a) demontaż płyt azbestowo-cementowych, a następnie transport zdemontowanych 
materiałów na składowisko odpadów niebezpiecznych i ich unieszkodliwienie na 
składowisku, zrealizowano na 2 nieruchomościach w ilości 300 m2  (3,30 Mg). Koszt 
realizacji prac wyniósł 2 138,40 zł brutto.  

b) usunięcie płyt azbestowo-cementowych zdeponowanych poprzez ich pakowanie, 
transport na składowisko odpadów niebezpiecznych i ich unieszkodliwienie na 
składowisku, zrealizowano na 70 nieruchomościach w ilości 11 994,00 m2                      
(131,97 Mg). Koszt realizacji prac wyniósł 45,466,86 zł brutto.  

Łączny koszt usunięcia i unieszkodliwienia płyt azbestowo – cementowych w ramach zadania 
wyniósł 47 605,26 zł brutto.  
Zadanie zostało sfinansowane z pomocą Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie  46 278,84 zł oraz środków własnych Sobków:  

- środki NFOŚiGW w Warszawie: 23 139,42 zł; 
- środki WFOŚiGW w Kielcach: 23 139,42 zł. 
- środki własne Gminy Sobków – 1 326,42 zł 
 

• „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Sobków w 2020 roku”. 

 

Powyższy program został przyjęty uchwałą nr XVIII/157/2020 Rady Gminy Sobków z dnia 20 

marca 2020 r. Zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt                      

zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych 

gminy. W 2020 roku do schroniska skierowano 14 psów oraz 1 kota, ponadto po wykonaniu 

zabiegów weterynaryjnych do adopcji skierowano 6 psów. Łącznie poniesiono koszt w kwocie  

35 561,34 zł.  

 

• Opłata za korzystanie ze środowiska za 2020 r. 

Lp. Rodzaj korzystania ze środowiska Kod 
tabeli
3) 

Wysokość 
opłaty 
[zł] 
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1 Wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza 

1.1 Źródła powstawania substancji wprowadzanych do 
powietrza 

A 846,96 

1.2 Przeładunek benzyn silnikowych B  

1.3 Kotły o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW opalane 
węglem kamiennym, koksem, drewnem, olejem lub 
paliwem gazowym, dla których nie jest wymagane 
pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do 
powietrza albo pozwolenie zintegrowane 

 

C  
33,91 

1.4 Silniki spalinowe D 13,95 

1.5 Chów lub hodowla drobiu E  

I Wysokość opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do 
powietrza ogółem 

894,82 

 

• Użytek ekologiczny „Łąka Kotlicka” 

 

W 2020 roku uchwałą nr XIX/173/2020 Rady Gminy Sobków z dnia 5 czerwca 2020 r.  został 

utworzony użytek ekologiczny „Łąka Kotlicka”  zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r.                   

o ochronie przyrody.  

Użytek znajduje się na części działki o nr ewidencyjnym 367 w obrębie 0016 Nowe Kotlice, 

gmina Sobków. Powierzchnia ustanowionego użytku ekologicznego pod nazwą „Łąka Kotlicka” 

wynosi 0,48 ha. Użytek ekologiczny zlokalizowany jest w północno-wschodniej części sołectwa 

Nowe Kotlice. „Łąka Kotlicka” od strony północnej oraz południowo-zachodniej graniczy                       

z kompleksem leśnym zarządzanym przez Nadleśnictwo Jędrzejów, natomiast od strony 

wschodniej z rzeką Nidą. 

 Szczególnym celem ochrony użytku ekologicznego jest zachowanie różnorodności 

biologicznej i krajobrazowej, zachowanie łąk śródleśnych oraz fragmentów zbiorowisk 

szuwarowych, ochrona miejsc występowania Bobra europejskiego (Castor fiber) objętego 

częściową ochroną gatunkową, utrzymanie enklaw śródleśnych stanowiących miejsce 

bytowania wielu gatunków fauny, w szczególności ptaków oraz zachowanie retencyjnej funkcji 

tego obszaru. Użytek ekologiczny charakteryzuje się wysokimi walorami przyrodniczymi m.in. 

dzięki siedliskom oraz bogatą i urozmaiconą florą i fauną, które stanowią o atrakcyjności                          

i wyjątkowości tego obszaru.  
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Użytek ekologiczny Łąka Kotlicka 

 

Źródło: www.geoserwis.gdos.gov.pl 

 

• Spis Rolny 2020 

 

W okresie od 1 września do 30 listopada 2020 roku zgodnie z ustawą z dnia 31 lipca 2019 r. 

o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.  przeprowadzony został spis rolny. Obejmował on 

wszystkie gospodarstwa prowadzące działalność rolniczą w Polsce. Rolnicy pytani byli m.in. o 

dochody, maszyny, użytkowane grunty, uprawy i pogłowie zwierząt oraz osoby pracujące 

w gospodarstwie. Za organizację spisu rolnego odpowiadał Urząd Statystyczny oraz Gminne 

Biuro Spisowe. Do spisania było łącznie 1013 gospodarstw w tym: 1009 gospodarstw 

indywidualnych  i 4 gospodarstwa osób prawnych.  Swój obowiązek  spisowy wypełniło 100% 

rolników z Gminy Sobków. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.geoserwis.gdos.gov.pl/
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5. GOSPODARKA ODPADAMI 

 
W okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. odpady komunalne z terenu Gminy 
Sobków odbierane były i zagospodarowane przez firmę Usługi Oczyszczania ,,POLTER’’ Paweł 
Bentkowski ul. Ogrodowa 20,  28-300 Jędrzejów na podstawie umowy Nr 189/2018 z dnia 
19.10.2018 r. na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz jednostek organizacyjnych Gminy                       
z terenu Gminy Sobków od 1 grudnia 2018 r. do 31 grudnia 2020 r.". 
 
 

I. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości 
zamieszkałych do 31.03.2020 r. wynosiła: 
1) w przypadku segregacji odpadów w wysokości 5,00 zł miesięcznie od mieszkańca, 
2) w przypadku nie segregacji odpadów w wysokości 9,00 zł miesięcznie od mieszkańca. 
 

II. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości 
zamieszkałych od 01.04.2020 r. wynosiła: 
10 złotych miesięcznie za 1 osobę zamieszkującą daną nieruchomość w przypadku, gdy 
odpady są zbierane  i odbierane w sposób selektywny. 
W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów 
w sposób selektywny Wójt Gminy Sobków określi, w drodze decyzji, wysokość opłaty za 
miesiąc lub miesiące, w których nie wypełniono obowiązku selektywnego zbierania 
odpadów, stosując wysokość stawki opłaty podwyższone tj. 30,00 złotych miesięcznie 
za 1 osobę zamieszkującą daną nieruchomość. 
 
Miesięczna wysokość opłaty stanowi iloczyn stawki opłaty i liczby mieszkańców podanych                  
w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 

 
Rada Gminy uchwaliła także częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 
jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne 
w kompostowniku przydomowym w wysokości 1,00 zł miesięcznie od każdej osoby 
zamieszkującej daną nieruchomość. Stawka opłaty  z uwzględnieniem zwolnienia wynosiła 
9,00 zł od osoby. W przypadku chęci skorzystania ze zwolnienia z części opłaty 
za kompostowanie bioodpadów w kompostowniku przydomowym konieczne było 
złożenie nowej deklaracji w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi na obowiązującym od 01.04.2020 r. nowym druku.  

 
  

III. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości 
niezamieszkałych wg pojemników do 31.03.2020 r. wynosiła: 
1) zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny w wysokości miesięcznie: 

a) 5 zł za pojemnik 60 l, 
b) 10 zł za pojemnik 120 l, 
c) 20 zł za pojemnik 240 l, 
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d)  90 zł za pojemnik 1 100 l, 
e) 180 zł za pojemnik 2 500 l, 
f) 300 zł za pojemnik 7 000 l. 

2) zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny w wysokości miesięcznie: 
a) 8 zł za pojemnik 60 l, 
b) 20 zł za pojemnik 120 l, 
c) 40 zł za pojemnik 240 l, 
d) 170 zł za pojemnik 1 100 l, 
e) 320 zł za pojemnik 2 500 l, 
f) 800 zł za pojemnik 7 000 l. 

IV. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości 

niezamieszkałych wg pojemników od 01.04.2020 r. wynosiła: 

1) za gospodarowanie odpadami komunalnymi w sposób selektywny w wysokości 
miesięcznie: 

a)      2,90 zł za pojemnik 60 l, 
b)      5,90 zł za pojemnik 120 l, 
c)    11,80 zł za pojemnik 240 l, 
d)    54,00 zł za pojemnik 1 100 l, 
e)  123,00 zł za pojemnik 2 500 l, 
f)  344,00 zł za pojemnik 7 000 l. 

2) w przypadku nie wypełniania przez właściciela nieruchomości niezamieszkałej 
obowiązku gospodarowania odpadów komunalnych w sposób selektywny uchwalone stawkę 
opłaty podwyższonej w wysokości miesięcznie: 

a) 8,70 zł za pojemnik 60 l, 
b) 17,70 zł za pojemnik 120 l, 
c) 35,40 zł za pojemnik 240 l, 
d) 162,00 zł za pojemnik 1 100 l, 
e) 369,00 zł za pojemnik 2 500 l, 
f) 1032,00 zł za pojemnik 7 000 l. 

 
V. Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku 

letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku w 2020 r. obowiązywała 
odpowiednio: 
1)  w przypadku zbierania i odbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny 

ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiła 90,00 zł 
za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe 

 
2) w przypadku zbierania i odbierania odpadów komunalnych w sposób nieselektywny 

ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest wyższa i wynosi 
180,00 zł za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na 
cele rekreacyjno-wypoczynkowe. 
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VI. Ilość odebranych odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Sobków                          

w 2020 r.   

a) Ilość odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Sobków w 2020 r. ( dane 
na podstawie sprawozdań składanych przez firmy posiadające wpis do rejestru 
działalności regulowanej): 

 

Kod odpadów  
Rodzaj odebranych 

odpadów komunalnych 

Ilość odpadów 
odebranych w 

2020 r. wg 
sprawozdań  

200301 
Zmieszane odpady 

komunalne 
797,933 

150101  
Opakowania z papieru i 

tektury 
1,6 

200307 Odpady wielkogabarytowe 45,12 

150102 
Opakowania z tworzyw 

sztucznych 
0,46 

200399 
Odpady komunalne 

niewymienione w innych 
podgrupach 

16,88 

200136 

Zużyte urządzenia 
elektryczne i elektroniczne 
inne niż wymienione w 20 
01 21, 20 01 23 i 20 01 35 

1,633 

130208* 
Inne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 
0,255 

150107 Opakowania ze szkła 159,331 

150106 
Zmieszane odpady 

opakowaniowe 
293,59 

160103 Zużyte opony 10,38 

200203 
Inne odpady ulegające 

biodegradacji 
1,45 

SUMA 1328,632 

 



RAPORT O STANIE GMINY ZA 2020 ROK 
 
 

30 
 

 
 
 
 

b) Ilość odpadów komunalnych odebranych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych w 2020 r. przez firmę Usługi Oczyszczania ,,POLTER’’ Paweł 
Bentkowski ul. Ogrodowa 20,  28-300 Jędrzejów. 

c)  

Kod odpadów  
Rodzaj odebranych odpadów 

komunalnych 

Ilość odpadów 
odebranych                            

z PSZOK-u w 2020 r.                              
wg sprawozdań  

200307 Odpady wielkogabarytowe 32,8 

200399 
Odpady komunalne niewymienione 

w innych podgrupach 11,96 

160103 Zużyte opony 3,6 

170103 
Odpady innych materiałów 
ceramicznych i elementów 

wyposażenia 
11,84 

200201 Odpady ulegające biodegradacji 2,34 

150104 Opakowania z metali 0,13 

150107 Opakowania ze szkła 11,54 

150101 Opakowania z papieru i tektury 1,2 

200135* 

 

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione 
3,152 
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w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające 

niebezpieczne składniki) 

SUMA 78,562 
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6. GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI 

 
Powierzchnia nieruchomości będących własnością Gminy Sobków według stanu na 

31.12.2020 r. wynosi 391,0616 ha, co stanowi wartość 5 670 054,27 zł. 

Nieruchomości będące własnością Gminy Sobków 

Lp. Miejscowość Ilość działek (szt.) powierzchnia (ha) 

1 Bizoręda 66 15,5364 

2 Brzegi 69 34,3522 

3 Brzeźno 23 17,3481 

4 Choiny 90 38,5100 

5 Chomentów 47 18,4259 

6 Jawór 24 7,5000 

7 Karsy 12 4,0000 

8 Korytnica 123 49,8829 

9 Nowe Kotlice 47 10,1714 

10 Stare Kotlice 5 2,9200 

11 Lipa 40 10,2740 

12 Miąsowa 11 5,4113 

13 Mokrsko Dolne 21 7,1499 

14 Mokrsko Górne 6 6,3865 

15 Mzurowa 17 6,8187 

16 Niziny 2 0,8500 

17 Osowa 23 5,6716 

18 Sobków 93 27,0579 

19 Sokołów Dolny 21 8,0187 

20 Sokołów Górny 80 31,6932 

21 Staniowice 79 32,9843 

22 Szczepanów 13 2,3643 

23 Wierzbica 34 15,7000 

24 Wólka Kawęcka 6 1,0380 

25 Żerniki 61 30,9963 

 Razem 1013 391,0616 
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Obrót nieruchomościami gminnymi regulują przepisy zawarte w ustawie o gospodarce 

nieruchomościami i Kodeksie Cywilnym. Grunty będące własnością gminy mogą być 

przedmiotem sprzedaży, zamiany, oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, trwały 

zarząd, dzierżawę lub najem. 
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W okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.: 

• dokonano sprzedaży gruntów niezabudowanych innych niż grunty rolne o ogólnej 

powierzchni 0,4561 ha 

• dokonano sprzedaży gruntów rolnych o ogólnej powierzchni 0,1300 ha 

• aktem notarialnym zostało przekazane Gminie Sobków prawo użytkowania wieczystego o 

powierzchni 0,1174 ha 

 

Ponadto: 

• w użytkowanie wieczyste przekazane jest 0,577ha gruntów, wpływy z opłat za 2020 r. 

wynoszą 4 304,64 zł 

− w użytkowaniu wieczystym osób prawnych - 0,46 ha 

− w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych - 0,117 ha    

• w trwały zarząd przekazano 22,1935 ha gruntów, wpływy z trwałego zarządu wynoszą 1 

350,20 zł. 

− powierzchnia przekazana w trwały zarząd dla jednostek oświatowych – 14,7421 ha    

− powierzchnia przekazana dla zakładu budżetowego - Wodociągi Gminne - 

7,3709 ha 

− powierzchnia przekazana dla GOPS w Sobkowie – 0,0805 ha 

 
 

Wpływy z opłat z tytułu trwałego zarządu są niewielkie, z uwagi na fakt, iż nieruchomości 

wykorzystywane na cele związane z działalnością oświatową, zwolnione są z opłat z tytułu 

trwałego zarządu, a zgodnie z uchwałą Nr XXXVI/229/2006 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 29 

Jednostki
oświatowe

Wodociągi Gminne GOPS Sobków

Powierzchnia w ha 14,7421 7,3709 0,0805
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czerwca 2006 roku Wodociągom Gminnym w Sobkowie Wójt Gminy udziela bonifikaty  

w wysokości 99% od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu na nieruchomościach 

stanowiących własność Gminy. 

Na podstawie 80 umów oddane są w dzierżawę nieruchomości będące własnością Gminy 

Sobków o łącznej powierzchni ok. 42,00 ha, wpływy z opłat za 2020 r. wynoszą średnio 

12 454,22 zł 

 

• na cele rolne - ok. 40,50 ha;  

• na cele inne niż rolne - ok. 1,50 ha. 

 

W 2020 roku zostało ogłoszone 24 przetargi ustne nieograniczone na dzierżawy nieruchomości 

stanowiących wł. gminy. Zawartych zostało 20 nowych umów dzierżawy. W porównaniu do 

2019 roku wzrost ilości zawartych umów wyniósł o 33%. 

 

 
 

W zasobie Gminy Sobków znajduje się 57 budynków o łącznej wartości 5 118 663,74 zł 

• zawartych jest 5 umów najmu lokali użytkowych, średni roczny wpływ z najmu tych lokali 

wynosi 21 936,66 zł. 

• 13 umów najmu lokali mieszkalnych, średni roczny wpływ z najmu tych lokali wynosi 

35 268,84 zł. 
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7 PLANOWANIE PRZESTRZENNE  

Polityka i gospodarka przestrzenna w gminie Sobków jest realizowana przy pomocy dwóch 

instrumentów planistycznych: 

 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, 

 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

 

7. 1 STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO GMINY 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego kształtuje politykę 

przestrzenną poprzez wyznaczenie kierunków zagospodarowania terenów. Jest to dokument 

obowiązkowy - konieczność jego opracowania i uchwalenia nakłada ustawa z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Stanowi podstawę do ogółu działań 

podejmowanych w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego. Obowiązujące 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sobków zostało 

wykonane przez Biuro Planowania Przestrzennego Związku Międzygminnego w Kielcach. 

Pierwotny dokument został przyjęty uchwałą Nr XXIV/239/2001 Rady Gminy  

w Sobkowie w dniu 19 listopada 2001 r. Do dnia obecnego studium zostało czterokrotnie 

zmienione: 

− Uchwałą XIX/206/2012 Rady Gminy Sobków z dnia 29 sierpnia 2012 roku w sprawie 

uchwalenia Zmiany Nr 1 „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Sobków” 

− Uchwałą XXXIV/311/2013 Rady Gminy Sobków z dnia 29 sierpnia 2013 roku  

w sprawie uchwalenia Zmiany Nr 2 „Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Sobków” 

− Uchwałą XLI/358/2014 Rady Gminy Sobków z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie 

uchwalenia Zmiany Nr 3 „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Sobków” 

− Uchwałą Nr VIII/68/2019 Rady Gminy Sobków z dnia 12 kwietnia 2019 roku  

w sprawie uchwalenia Zmiany Nr 4 „Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Sobków” 

W roku 2019 Radni Gminy podjęli uchwałę Nr XV/125/2019 w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Sobków. Konieczność zmiany dokumentu wynika z potrzeby dostosowania studium do 

standardów Unii Europejskiej, rozwoju gospodarczego, postępu technologicznego, 

dezaktualizacji w skali krajowej i wojewódzkiej planowanych rozwiązań gospodarczych,  

a także lokalnych potrzeb zmian w sposobie zagospodarowania terenu gminy zgłaszanych 

przez społeczeństwo.  
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Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nie jestaktem prawa 

miejscowego. Jednak jegoustaleniasą wiążące przy sporządzaniu miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego. 

 

7. 2 MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY 

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego są dokumentami sporządzanymi 

fakultatywnie.  Dokumenty te stanowią narzędzie do racjonalnego kształtowania przestrzeni, 

zrównoważonego gospodarowania zasobami środowiska, a także projektowania systemów 

komunikacji i infrastruktury. Plany zagospodarowania przestrzennego stanowią prawo 

miejscowe, na ich podstawie wydawane są decyzje o pozwoleniu na budowę.  

Pomimo działań w zakresie polityki przestrzennej, obszar objęty miejscowymi planami 

zagospodarowania przestrzennego w stosunku do roku 2019 nie uległ zmianie i stale obejmuje 

11 867,20 ha, co stanowi około 82 % powierzchni gminy. Aktualnie na terenie gminy Sobków 

brak jest miejscowego planu na terenie sołectw Bizoręda, Choiny i Żerniki oraz częściowo w 

obrębach ewidencyjnych Mzurowa i Sokołów Dolny.Według stanu na koniec roku na terenie 

gminy obowiązywało 11 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

L.p. 
Numer uchwały  

i data jej 
podjęcia  

Nazwa planu 
Numer i pozycja 

w Dzienniku Urzędowym 
oraz data publikacji 

Powierzchnia 
terenu objętego 

planem 

2004 

1. 
XXII/143/2004 

30.XII.2004  

Miejscowy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego terenu górniczego dla 

złoża wapieni jurajskich "Chęciny - 
Wolica" na obszarze wsi Sokołów 

Górny gminy Sobków 

Dz. U. Województwa 
Świętokrzyskiego  

Nr 56 poz. 787 

Powierzchnia niniejszego planu 
w granicach gminy została 

uwzględniona w Miejscowym 
Planie Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy Sobków  
w granicach sołectwa Brzegi  
i części sołectwa Sokołów 

Dolny 

2010 

2. 
XLIX/238/2010 

30.VI.2010 

Miejscowy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego gminy Sobków, 

obejmującego teren sołectw: 
Jawór, Karsy i Lipa 

Dz.U. Województwa 
Świętokrzyskiego  
Nr 241 poz. 2386  

z dnia 25.08.2010 r. 

1 105,81 ha 

3. 
XLIX/239/2010 

30.VI.2010 

Miejscowy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego gminy Sobków, 

obejmującego teren sołectw: Korytnica 

Dz.U. Województwa 
Świętokrzyskiego  
Nr 241 poz. 2387  

z dnia 25.08.2010 r. 

1 424,65 ha 

4. 
XLIX/240/2010 

30.VI.2010 

Miejscowy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego gminy Sobków, 

obejmującego teren sołectw: 
Chomentów, Niziny i Staniowice 

Dz.U. Województwa 
Świętokrzyskiego  
Nr 241 poz. 2388 

z dnia 25.08.2010 r. 

1 765,18 ha 

5. 
XLIX/241/2010 

30.VI.2010 

Miejscowy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego gminy Sobków, 

obejmującego teren sołectw: Sobków, 
Sokołów Górny i Wierzbica 

Dz.U. Województwa 
Świętokrzyskiego  
Nr 242 poz. 2392 

z dnia 25.08.2010 r. 

2 284,08 ha 
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6. 
XLIX/242/2010 

30.VI.2010 

Miejscowy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego gminy Sobków, 

obejmującego teren sołectw: 
Nowe Kotlice i Stare Kotlice 

Dz.U. Województwa 
Świętokrzyskiego  
Nr 242 poz. 2393 

z dnia 25.08.2010 r. 

977,85 ha 

7. 
XLIX/243/2010 

30.VI.2010 

Miejscowy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego gminy Sobków, 

obejmującego teren sołectw: Mokrsko 
Dolne, Mokrsko Górne i Wólka 

Kawęcka 

Dz.U. Województwa 
Świętokrzyskiego  
Nr 242 poz. 2394 

z dnia 25.08.2010 r. 

1 134,48 ha 

2012 

8. 
XVI/182/2012 

14.V.2012 

Miejscowy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego gminy Sobków, 

obejmującego teren sołectw: Mzurowa 
i Szczepanów 

Dz.U. Województwa 
Świętokrzyskiego  
Nr 242 poz. 1871  

z dnia 25.06.2012 r. 

690,00 ha 

2016 

9. 
XXVI/184/2016 

12.XII.2016 

Miejscowy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego terenów zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej na 

terenie części sołectwa Sokołów Dolny, 
gminy Sobków 

Dz.U. Województwa 
Świętokrzyskiego 

z dnia 19 stycznia 2017 r. 
poz. 373 

11,85 ha 

2017 

10 
XXXIX/261/2017 

03.XI.2017 

Miejscowy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Sobków  

w granicach sołectw: Brzeźno, Miąsowa  
i Osowa 

Dz.U. Województwa 
Świętokrzyskiego 

z dnia 14 grudnia 2017 r. 
poz. 3994 

1 230,81 ha 
 

Powierzchnia po uwzględnieniu 
rozstrzygnięcia nadzorczego 
znak SPN.III.4130.51.2017 

Wojewody Świętokrzyskiego  
z dnia 6 grudnia 2017 r. 

2018 

11. 
XLII/277/2018 

23.II.2018 

Miejscowy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Sobków  

w granicach sołectwa Brzegi i części 
sołectwa Sokołów Dolny 

Dz.U. Województwa 
Świętokrzyskiego 

z dnia 5 kwietnia 2018 r. 
poz. 1486 

1 242,49 ha 
 

Powierzchnia po uwzględnieniu 
rozstrzygnięcia nadzorczego 
znak SPN.III.4130.11.2017 

Wojewody Świętokrzyskiego  
z dnia 29 marca 2018 r. 

 

W przypadku sześciu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zostały 

podjęte uchwały częściowo zmieniające ich zapisy, w tym 5 w roku 2020. Tegoroczne zmiany 

dotyczyły wprowadzenia ustaleń umożliwiających lokalizację przedsięwzięć, dostosowanych 

do występujących potrzeb inwestycyjnych w sołectwach Sobków i Miąsowa oraz dopuszczenia 

stosowania dachów jednospadowych na budynkach gospodarczych, garażowych, 

produkcyjnych i usługowych, o nachyleniu połaci dachowych do 30° 

i przydomowych oczyszczalni ścieków w trzech planach miejscowych obejmujących 

miejscowości Chomentów, Niziny, Staniowice, Jawór, Karsy, Lipa, Nowe Kotlice i Stare 

Kotlice.Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym Wójt Gminy Sobków zorganizował w 2020 roku 5 dyskusji publicznych nad 

rozwiązaniami przyjętymi w projektach planów.   
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L.p. 
Numer uchwały  

i data jej 
podjęcia  

Nazwa planu 
Numer i pozycja 

w Dzienniku Urzędowym 
oraz data publikacji 

Powierzchnia 
terenu objętego 

planem 

2013 

1. 
XXXIII/297/2013 

25.VII.2013 

Zmiana nr 1 Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego 
gminy Sobków, obejmującego teren 

sołectw: Jawór, Karsy i Lipa 

Dz.U. Województwa 
Świętokrzyskiego 

z dnia 28 sierpnia 2013 r. 
poz. 3075 

92,62 ha 

2020 

2. 
XIX/170/2020 

5.VI.2020 

Zmiana Nr 1 części Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego 
Gminy Sobków, obejmującego teren 
sołectw: Sobków, SokołówGórny i 

Wierzbica, na terenie sołectwa Sobków 

Dz.U. Województwa 
Świętokrzyskiego  

z dnia 15 czerwca 2020 r. 
poz. 2268 

1,25 ha 

3. 
XXIII/207/2020 

23.X.2020 

Zmiana Nr 1 części Miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Sobków, obejmującego teren 
sołectw: Brzeźno, Miąsowa i Osowa 

Dz.U. Województwa 
Świętokrzyskiego  

z dnia 28 października 
2020 r. poz. 3743 

0,36 ha 

4. 
XXIII/208/2020 

23.X.2020 

Zmiana Nr 1 części Miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
gminy Sobków, obejmującego teren 
sołectw: Nowe Kotlice i Stare Kotlice 

Dz.U. Województwa 
Świętokrzyskiego  

z dnia 28 października 
2020 r. poz. 3744 

- 

5. 
XXIII/209/2020 

23.X.2020 

Zmiana Nr 2 części Miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
gminy Sobków, obejmującego teren 

sołectw: Chomentów, Niziny i 
Staniowice 

Dz.U. Województwa 
Świętokrzyskiego  

z dnia 28 października 
2020 r. poz. 3745 

- 

6. 
XXIII/210/2020 

23.X.2020 

Zmiana Nr 3 części Miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
gminy Sobków, obejmującego teren 

sołectw: Jawór, Karsy i Lipa 

Dz.U. Województwa 
Świętokrzyskiego  

z dnia 28 października 
2020 r. poz. 3746 

- 

 

W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie 

sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji  

o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, przy czym: 

 lokalizację inwestycji celu publicznego ustala się w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji 

celu publicznego, 
 sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla innych inwestycji ustala się  

w drodze decyzji o warunkach zabudowy. 
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7.3 WNIOSKI W SPRAWIE SPORZĄDZENIA LUB ZMIANY PLANÓW  

MIEJSCOWYCH 

W przeciągu roku 2020 wpłynęło do Wójta Gminy Sobków 19 wniosków o zmiany 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Zdecydowana większość z nich 

dotyczy zmiany przeznaczenia poszczególnych działek pod zabudowę mieszkaniową 

jednorodzinną. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4 DECYZJE O WARUNKACH ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA 

TERENU/ DECYZJE O LOKALIZACJI CELU PUBLICZNEGO 

W przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego gospodarowanie przestrzenią 

następuje wdrodze decyzji o warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, którą wydaje 

wójt gminy po uzyskaniu uzgodnień. W 2020 roku wydano 5 decyzji  

o warunkach zabudowy, co jest związane z dość dużym pokryciem terenu gminy przez 

miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. W trakcie prowadzonych postępowań 

administracyjnych zmierzających do wydania decyzji o warunkach zabudowy występowano do 

stron o uzupełnienie wniosków o wydanie przedmiotowych decyzji oraz uzgadniano projekty 

decyzji z organami. 

W ubiegłym roku nie wydano żadnej decyzji o lokalizacji celu publicznego. 
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Wnioski w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

z podziełem na miejscowość, której dotyczą 
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8 INWESTYCJE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ SOBKÓW  

W 2020 ROKU 

Podczas mijającego roku działalność Gminy Sobków w zakresie inwestycji oraz 

pozyskiwania środków zewnętrznych była bardzo bogata i obszerna. Warto zwrócić uwagę na 

dużą płynność, jeśli chodzi o pozyskiwane środki unijne i zewnętrzne, bowiem w roku 2019 

część inwestycji dobiegła końca, część jest w trakcie realizacji, a na jeszcze inne zostały złożone 

wnioski, utrzymując tym samym ciągłość prac. 

 

8.1 INWESTYCJE REALIZOWANE W GMINIE SOBKÓW W RAMACH 

DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH  

 

„Poprawa gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Sobków poprzez budowę 

sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Brzegi” 

W dniu 20.02.2020 r. została podpisana umowa na roboty 
budowlane z firmą REM-WOD z Kielc. Nad realizacją inwestycji czuwa 
inspektor nadzoru inwestorskiego Pan Grzegorz Okrój. Wykonano 
również prace archeologiczne na terenie zabytku wpisanego do 
rejestru zabytków prowadzone przez Panią Kingę Rybę. Prowadzona 
jest analiza wniosków złożonych przez mieszkańców m. Brzegi  
w sprawie nowych zgłoszeń przyłączenia się do sieci kanalizacyjnej 
przez projektanta Pana Konrada Rachunę. W okresie od maja 2020 r. 
do grudnia 2020 r. firma REM-WOD z Kielc zgodnie z warunkami 
umowy wykonała sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej fi 200 mm 
o długości 2 986,00 mb oraz 856,00 mb fi 160 mm wraz  
z infrastrukturą towarzyszącą, co stanowi ok. 60 % zaawansowania 
całości robót budowlanych. W okresie od maja do sierpnia 2020 r. 
wykonano następujące prace za łączną kwotę: roboty budowlane – 2 460 475,80 zł brutto, 
nadzór inwestorski – 14 871,12 zł brutto oraz nadzór autorski za 1 722,00 zł brutto. 
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Stare 

Kotlice i Nowe Kotlice 

 

20 lipca została podpisana umowa z głównym Wykonawcą inwestycji 
Przedsiębiorstwem Budowlanym BUDOMONT Sp. z o.o., ul. Przy Torze 1 w Rzeszowie.  
W dniu 25.08.2020 r. dokonano przekazania placu budowy Wykonawcy - Przedsiębiorstwo 
Budowlane BUDOMONT Sp. z o.o. pod realizację inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w msc. Stare i Nowe Kotlice gm. Sobków” 
realizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.  
W okresie od sierpnia 2020 r. do grudnia 2020 r. firma BUDOMONT Sp. z o.o. z Rzeszowa 
zgodnie z warunkami umowy wykonała sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej fi 200 mm  
o długości 380,00 mb, fi 160 mm 42,00 mb oraz rurociąg tłoczony fi 90 o długości 900,00 mb 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą, co stanowi 12 % zaawansowania całości robót 

budowlanych. Łączna kwota za wykonane roboty 
wyniosła: roboty budowlane – 290 847,84 zł brutto, 
nadzór inwestorski – 2 325,40 zł brutto oraz nadzór 
autorski za 1 722,00 zł brutto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Sokołów Dolny do dz. nr 110"

 W okresie od kwietnia 2020 r. do grudnia 2020 r. Wykonawca – firma Zakład Instalacji 
Sanitarnych, CO i Gazowych Jan Cedzyński, Zgórsko 98C, 26-052 
Sitkówka – Nowiny, wykonał kanał sanitarny o długości 586,30 m z 
rur PVC DN 200 mm ze studzienkami rewizyjnymi oraz 332 m sieci 
wodociągowej z rur PE DN 110 mm wraz z hydrantami. Wartość 
wykonanych robót wyniosła 295 000,00 zł brutto, co stanowi 58 % 
zaawansowania całości robót budowlanych. 
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„Rozbudowa sieci wodociągowej od m. Sobków do m. Sokołów Górny” 

 

W połowie kwietnia rozpoczęte zostały roboty budowlane 
związane z rozbudową sieci wodociągowej łączącej miejscowości 
Sobków i Sokołów Górny realizowane w ramach zadania  
pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej od m. Sobków  
do m. Sokołów Górny”. Łączna długość projektowanej sieci 
wodociągowej będzie wynosić ok. 1 600 metrów a Wykonawcą 
zadania jest firma EKWOD Sp. z o.o. z Kielc. Inwestycja zrealizowana 
będzie w całości ze środków własnych budżetu Gminy Sobków w 
ramach inwestycji wieloletnich. W okresie do grudnia 2020 r. 
Wykonawca – firma EKWOD Sp. z o.o. z Kielc Sanitarnych, CO i 
Gazowych Jan Cedzyński, Zgórsko 98C, 26-052 Sitkówka – Nowiny, 
wykonał sieć wodociągowej o długości 1 117,00 m z rur PE DN 160 
mm wraz z hydrantami. Wartość wykonanych robót wyniosła 
295 884,52 zł brutto, co stanowi 43,88 % zaawansowania całości 
robót budowlanych. 
 

Poprawa efektywności oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sobków 
 

 Rok 2020 stanowi przygotowanie do realizacji inwestycji, na którą przyznano 
dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na 
lata 2014-2020 w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych. Całkowita wartość inwestycji 
wynosi 2 424 096,72 zł, a więc ww. dofinansowanie to 2 060 482,21 zł. Na początku roku,  
tj.w styczniu zostało wystosowane pierwsze zapytanie ofertowe w celu wyłonienia 
wykonawcy dokumentacji projektowej i kosztorysowej na potrzeby przetargu. Nie udało się 
jednak wyłonić wykonawcy, więc ponowne zapytanie ofertowe wystosowano w kolejnym 
miesiącu, po czym w marcu wykonawcą dokumentacji projektowej została firma Projektowo 
– Produkcyjno – Usługowo – Handlowa Krzysztof Krupiński, ul.Jeżewskiego 7,  
28-300 Jędrzejów. Do połowy roku wykonano szczegółową dokumentacje projektową.  
Następnym krokiem było uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie z Marszałkiem 
Województwa Świętokrzyskiego Andrzejem Bętkowskim 22 września 2020 roku. Zgodnie  
z założonym harmonogramem realizacja 
zadania nastąpi w roku 2021 i 2022. Kwoty 
założone na jeden i drugi rok wynoszą po 
1 213 048,36 zł. Obecnie trwają przygotowania 
do ogłoszenia przetargu na wybór głównego 
wykonawcy robót budowlanych. Planowane 
ogłoszenie przetargu to koniec grudnia 2020 
roku.  
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Termomodernizacja budynku urzędu gminy w Sobkowie 

 
 W dniu 07.08.2020 r. została podpisana pre-umowa z Urzędem Marszałkowski 
Województwa Świętokrzyskiego na dofinansowanie inwestycji. Gmina Sobków przystąpiła do 

sporządzania szczegółowej dokumentacji projektowej  
i kosztorysowej do planowanego przetargu. Wykonawcą 
została firma ACB-ARCHITEKTURA z Jędrzejowa 
reprezentowana przez Panią Anitę Chrzanowską – Bac, 
która do końca listopada wykonała dokumentację wraz ze 
wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami za kwotę 21 000 
zł. Płatność w ramach zadania wieloletniego ujętego w 
budżecie Gminy Sobków.  
Łączna kwota przyznanego dofinansowania wynosi 85% 
kosztów kwalifikowalnych z 615 759,60 zł, czyli 
516 848,96 zł. Planowany termin realizacji upływa 
30.11.2020 roku.  
Zgodnie z wykonanymi kosztorysami będącymi 

załącznikiem do dokumentacji projektowej całkowita kwota zadania razem z planowanymi 
kosztami niekwalifikowalnymi uwzględnionymi w dokumentacji wynosi 1 439 860,24 zł brutto.  
 

Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sobków 

 
 Zadanie wynikające z potrzeb mieszkańców i realizowane w oparciu o wnioski osób  
z terenu Gminy zgłaszających niedoświetlone miejsca, place lub ulice. W wyniki zapytania 
ofertowego na wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej umieszczonego  
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sobków, tzn. skierowanego do szerokiej 
grupy oferentów do wykonania zadania została wyłoniona firma NETrodzinny Anna 
Piotrowicz, Tujsk 57Q, 82-103 Stegina posiadająca file w Zagnańsku.  
Zadanie zostało podzielone na 2 etapy. Pierwszy etap dotyczy dokumentacji kosztorysowej dla 
opraw, gdzie istnieje oświetlenie uliczne i należy jedynie podwiesić oprawy. Drugi etap 
wymaga szczegółowej dokumentacji dla ciągów dróg, gdzie oświetlenie uliczne nie 
funkcjonuje. Koszt całkowity to 26 322 zł. Z czego pierwszy etap mający zakończyć się do końca 
2020 roku opiewa na kwotę 14 514 zł, natomiast drugi etap do końca czerwca 2021 roku to 
koszt 11 808 zł. 
 

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Sobków 

 
 We wrześniu br. został ogłoszony nabór w ramach działania 3.3 Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pn.: „Poprawa 
efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze 
publicznym i mieszkaniowym dla projektów realizowanych w zakresie głębokiej modernizacji 
energetycznej budynków użyteczności publicznej”.  
Gmina Sobków złożyła wniosek na kwotę 9 910 123,33 zł, z czego dofinansowanie miałoby 
wynieść 85% tej kwoty, czyli 8 423 604,83 zł. Planowane ogłoszenie wyników naboru to 
marzec 2021 roku.  
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W ramach wniosku zgłoszono następujące obiekty: 

- Zespół Placówek Oświatowych w Brzegach,  
- Szkoła Podstawowa w Sokołowie Dolnym,  
- Szkoła Podstawowa w Sobkowie,  
- Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sobkowie, 
- Szkoła Podstawowa w Miąsowej,  
- Szkoła Podstawowa w Lipie,  
- Zespół Placówek Oświatowych w Mokrsku Dolnym,  
- Zespół Placówek Oświatowych w Korytnicy,  
- Przedszkole Samorządowe w Sobkowie, oddział w Staniowicach,  
- Szkoła Podstawowa w Chomentowie,  

Zakres działań to m.in.: wykonanie elewacji i ocieplenia, montaż paneli fotowoltaicznych, 
wymiana oświetlenia na energooszczędne, kotłów, stolarki okiennej i drzwiowej. 

 

Montaż OZE (panele fotowoltaiczne) i instalacji elektrycznej do ogrzewania budynków 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobkowie i Ochotniczej Straży Pożarnej w Korytnicy 

 
 Zadania realizowane przy wsparciu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Kielcach w ramach programu pn.: „Przedsięwzięcia z zakresu ochrony 
powietrza wspierające działalność ochotniczych straży pożarnych”, na który Gmina Sobków 
złożyła dwa wnioski i otrzymała dofinansowania w wysokości 17 615 zł na Ochotniczą Straż 
Pożarną w Korytnicy oraz 21 386 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobkowie. 
 

Zadanie nr 1 (Ochotnicza Straż Pożarna w Sobkowie) obejmuje: 

− dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 9,9 kW, 

− dostawę i montaż elektrycznych grzejników konwektorowych o mocy 2000 W każdy, 
ilość 11 szt., 

− dostawę i montaż nadmuchowej nagrzewnicy elektrycznej do garażu budynku 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobkowie, 

− w ramach zadania Wykonawca zapewnia zakup wszystkich materiałów niezbędnych do 
montażu ww. sprzętów tj. listwy, przewody itd. 

 
Zadanie nr 2 (Ochotnicza Straż Pożarnaw Korytnicy) obejmuje: 

− dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 9,9 kW, 

− dostawę i montaż elektrycznych grzejników konwektorowych o mocy 2000 W każdy,  
ilość 8 szt., 

− dostawę i montaż nadmuchowej nagrzewnicy elektrycznej do garażu budynku 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Korytnicy, 

− w ramach zadania Wykonawca zapewnia zakup wszystkich materiałów niezbędnych do 
montażu ww. sprzętów tj. listwy, przewody itd. 

 
Wykonawcą została firma Happy Energy Albert Durda, Asnyka 1, 27-630 Zawichost, która 
wykona obie inwestycję za 88 500 zł, w tym 45 000 za Ochotniczą Straż Pożarną w Sobkowie 
oraz 43 500 zł za Ochotniczą Straż Pożarną w Korytnicy. Łączna kwota dofinansowania to 
39 001 zł, więc Gmina Sobków dokłada z budżetu 49 499 zł. Oba zadania zostały wykonane  
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do 15.12.2020 r., a na koniec roku kwota dofinansowania została zrefundowana przez 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
 

Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie gminy Kije, miasta i gminy 

Morawica i gminy Sobków 

 

 W ramach inwestycji dofinansowanej z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 realizowane są dwa główne zadania: 
 
- Montaż wodomierzy statycznych na terenie Gminy Sobków, w ramach, którego 
u wszystkich mieszkańców Gminy zostaną wymienione wodomierze. Łącznie będzie to 2615 
wodomierzy o średnicach od DN15 do DN 50. Koszt tego zadania to 1 350 000 zł. Pierwsza 
część montażu wodomierzy została zrealizowana do końca listopada, natomiast druga partia 
zostanie zamontowana do końca sierpnia 2021 roku. 
Montaż wodomierzy prowadzi firma KBM Sieci z Kielc. 
 
- Wprowadzenie elektronicznej platformy obsługi klienta, dzięki której mieszkańcy Gminy 
Sobków sprawy urzędowe będą mogli załatwić online. Zakres spraw, które będzie można 
załatwić to m.in.: opłacenie rachunków za wodę, śmieci, ścieki, złożenie podań  
np.: o wycinkę drzew, wypis i wyrys z MPZP oraz załatwienie innych urzędowych spraw.  
Do końca roku ma zostać rozstrzygnięty przetarg na wybór wykonawcy, który wprowadzi ww. 
e-usługi. 
 

Gazyfikacja Sobkowa 

 
 Po zakończeniu zbierania wniosków od osób chętnych do przyłączenia się do sieci 
gazyfikacyjnej Polska Spółka Gazyfikacyjna przesłała umowy przyłączeniowe do 
zainteresowanych mieszkańców Sobkowa. Odezw oraz ilość chętnych okazały się 
niewystarczające do realizacji zadania. Warunki, co do ilości chętnych i opłacalności realizacji 
zadania przedstawiła Polska Spółka Gazownictwa. Inwestycja zostanie wznowiona, jeżeli 
odpowiednia ilość mieszkańców zadeklaruje chęć gazyfikowania. 
 

8.2 INWESTYCJE REALIZOWANE W GMINIE SOBKÓW W RAMACH 

FUNDUSZY SOŁECKICH ORAZ ŚRODKÓW WŁASNYCH 

Bizoręda 

W dniu 10.06.2020 r. została zaakceptowana odebrana i zaakceptowana przez 

Zamawiającego dokumentacja projektowa i kosztorysowa na zadanie pn.: „Przebudowa 

pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Bizorędzie wraz z wykonaniem przyłącza kanalizacyjnego 

oraz zbiornika na nieczystości”. Zadanie polegało na wykonaniu projektu budowlanego 

przebudowy pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w m. Bizoręda, wydzieleniu pomieszczenia z 

przeznaczeniem na łazienkę oraz wykonaniu przyłącza kanalizacyjnego oraz zbiornika na 

nieczystości. 
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Wykonawcą zadania została wybrana firma BUDARCH 

Katarzyna Skrzypczyk za łączną kwotę 8 000,00 zł 

brutto. 

Zadania zostałosfinansowane z funduszy sołeckich dla 

miejscowości Bizoręda na 2020 r. 

 W dniu 8 października zostałyodebrane roboty 

budowlane związane z przebudową pomieszczeń 

świetlicy wiejskiej wraz z wykonaniem przyłącza 

kanalizacyjnego oraz zbiornika na nieczystości  

w miejscowości Bizoręda. 

Zadanie pn. „Przebudowa pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Bizorędzie wraz z wykonaniem 

przyłącza kanalizacyjnego oraz zbiornika na nieczystości”zostało podzielone na dwa etapy. 

Pierwszym z nich były roboty budowlane związane z wykonaniem bezodpływowego zbiornika 

na ścieki oraz zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej na potrzeby świetlicy wiejskiej 

zlokalizowanej na działce o nr ew. 774 w miejscowości Bizoręda gmina Sobków. Prace 

wykonała firma FILANT Gidel Piotr, Chomentów 7, 28-305 Sobków reprezentowana przez Pana 

Piotra Gidel za kwotę 16 314,00 zł brutto.  

Kolejnym etapem przebudowy świetlicy wiejskiej w Bizorędzie były roboty budowlane 

związane z wykonaniem przebudowy istniejącego pomieszczenia gospodarczego na toaletę z 

wydzielonym przedsionkiem. Ścianę granicząca z korytarzem przesunięto w celu zachowania 

wymaganych odległości. W toalecie zamontowano jedną umywalkę  

w przedsionku oraz miskę ustępową w wydzielonej kabinie. Pomieszczenie łazienki również 

wyposażono w złączkę do wody zimnej oraz kratkę ściekową. Wszystkie pomieszczenia 

wykończono płytkami gresowymi na ścianie i na posadzce. Wykonano również przebicie ściany 

oddzielającej dwa sąsiednie budynki w celu zamontowania drzwi i połączenia tych budynków. 

Wykonawcą tego zadanie była FIRMA „BARTEX” Krzysztof Blicharski Jasionna 56, 28-300 

Jędrzejów reprezentowana przez Pana Krzysztofa Blicharskiego za kwotę 20 500,00 zł brutto.  

Zadanie zostało sfinansowane w ramach funduszu sołeckiego dla miejscowości Bizoręda oraz 

z środków własnych budżetu Gminy Sobków na 2020 r. 

Brzegi 

W styczniu firma Bartex Krzysztof Blicharski 
Jasionna 56, 28-300 Jędrzejów zakupiła i 
zamontowała cztery okna do budynku OSP w 
ramach zdania pn. „Przebudowa i częściowa 
zmiana sposobu użytkowania budynku OSP na 
świetlicę wiejską w m. Brzegi”. Koszt zadania to 
4 000 zł. Pokryto z funduszu sołeckiego. 
 

Inwestycję pn. „Wykonanie podbitek oraz 
ocieplenia” zrealizowano do końca października. W ramach zadania wykonano 104m2 elewacji 
oraz podbitki na frontowej ścianie, a także zamontowano na budynku napis  
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„OSP Brzegi”. Wykonawcą była firma Bartex Krzysztof Blicharski Jasionna 56, 28-300 
Jędrzejów. Koszt zadania to 21 771,52 zł. Pokryto z funduszu sołeckiego. 

 

Brzeźno 

Pod koniec sierpnia 2020 r. zakończono prace związane  
z przebudową budynku świetlicy wiejskiej w m. Brzeźno polegające 
na wykonaniu ocieplenia ściany zewnętrznej budynku o 
powierzchni 82,25 m2, wzmocnienie pękniętej ściany, oraz 
wykonaniu schodów wejściowych do świetlicy z kostki betonowej 
w ramach zadania pn. „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej  
w m. Brzeźno”.  
Zgodnie z warunkami umowy, Wykonawca, Pan Krzysztof 
Blicharski właściciel firmy BARTEX, wykonał zadanie za łączną 
kwotę 20 000,00 zł brutto. Zadanie zostało sfinansowane  
z budżetu Gminy Sobków na 2020 r. 

Realizacja instalacji nowych zabawek nastąpiła początkiem 
grudnia. Wykonawcą została firma APIS POLSKA Sp. z o.o.,  
ul. 3-go Maja 85; 37-500 Jarosław, która za kwotę 11 983,89 zł 
zamontowała następujące urządzenia: karuzela tarczowa, 
huśtawka pojedyncza, huśtawka sprężynowa, ławka, kosz na śmieci oraz zdemontowano trzy 

zniszczone urządzenia, a także przeniesiono 
istniejącą zjeżdżalnię. Zadanie 
sfinansowane z funduszu sołeckiego 
miejscowości Brzeźno na rok 2020. Łączna 
wydana kwota 15 983,89 zł. 

 
 
 
 
 

 
 

Jawór 

16 września dokonano odbioru zadania 
polegającym na remoncie w pomieszczeniu świetlicy 
wiejskiej w m. Jawór związanym z demontażem 
istniejącej podłogi drewnianej i wykonaniem wylewki i 
posadzki z płytek ceramicznych o wymiarze 60 x 60 z w 
ramach zadania pn.„Remont i doposażenie świetlicy 
wiejskiej w Jaworze – remont podłogi, pomalowanie 
ściany przy kominku, zakup rolet do okien, doposażenie 
pomieszczenia socjalnego”.Zgodnie z warunkami 
umowy, Wykonawca - Pan Krzysztof Blicharski 
właściciel firmy BARTEX, wykonał zadanie za łączną kwotę 25 000,00 zł brutto. Zadanie zostało 
sfinansowanez budżetu Gminy Sobków oraz funduszu sołeckiego na rok 2020 dla m. Jawór. 



RAPORT O STANIE GMINY ZA 2020 ROK 
 
 

50 
 

Korytnica 

21 maja 2020 r. został odebrany nowy plac zabaw w miejscowości Korytnica.  

W ramach zadania pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Korytnica” teren został 

doposażony w nowe urządzenia zabawowe m.in. zestaw zabawowy, duży statek piracki z 

piaskownicą, zestaw sprawnościowy linowy, huśtawkę podwójną, huśtawkę wagową, dwa 

bujaki sprężynowe oraz elementy małej architektury tj. ławki, kosze na śmieci oraz tablicę 

regulaminową. Wykonawcą zadania wyłonionym w zapytaniu ofertowym była firma Apis 

Polska z Jarosławia za kwotę 59 234,09 zł brutto. 

Na teren nowego placu zabaw została również dostarczona ziemia urodzajna przez firmę 

NIVA-BIS z Żernik reprezentowanym przez Pana Jarosława Smolarza. Teren został ostatecznie 

wyrównany i obsiany trawą. Łączny koszt wyniósł 20 446,34 zł brutto. 

Inwestycję zrealizowano w całości ze środków własnych budżetu Gminy Sobków  

w ramach inwestycji wieloletnich. 

Na początku czerwca zakończono prace związane z wymianą dachu na budynku remizy 

OSP w miejscowości Korytnica w ramach zadania pn. „Przebudowa i częściowa zmiana 

sposobu użytkowania budynku OSP 

Korytnica na świetlicę wiejską w m. 

Korytnica”. 

W dniu 17 czerwca 2020 r. Wójt Gminy 

Sobków Tomasz Chaja wraz  

z pracownikami Urzędu Gminy Sobków 

dokonali odbioru w/w zadania. Zgodnie z 

warunkami umowy Wykonawca wykonał 

przebudowę budynku obejmującą m.in.: 

demontaż pokrycia  
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dachowego z płyt azbestowych wraz z utylizacją, wymianę konstrukcji dachowej na 

nową, wykonanie nowego pokrycia dachowego z blachy trapezowej wraz z nowym 

orynnowaniem i podbitką, montaż elementów wyposażenia dachu w ławy kominiarskie, płotki 

śniegowe i czapki kominowe, wykonanie instalacji odgromowej oraz montaż włazu 

dachowego.  

Wartość całej inwestycji wyniosła 124 500,00 zł brutto. Zadanie zostało sfinansowane  

z budżetu Gminy Sobków na lata 2019 i 2020 oraz z funduszu sołeckiego na rok 2020 dla  

m. Korytnica. 

 

Lipa 

19 czerwca 2020 r.dokonano odbioru robót 

budowlanych związanych z wykonaniem podbudowy  

z kostki betonowej pod altankę i grill w ramach zadania 

„Zagospodarowanie terenu wokół budynku świetlicy 

wiejskiej w m. Lipa gm. Sobków”. Zadanie polegało na 

wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej o grubości  

6 cm o łącznej powierzchni ok 60 m2 na podbudowie  

z kruszywa łamanego po zagęszczeniu 15 cm  

oraz wykonaniu obrzeży betonowych o wymiarach  

20 x 8 o łącznej długości 56 mb na podsypce cementowo 

– piaskowej pod altankę drewnianą w miejscowości Lipa. 

Zgodnie z warunkami umowy, Wykonawca Pan Piotr Gidel właściciel firmy FILANT, wykonał 

zadanie za kwotę 9 272,00 zł brutto. Zadania zostały sfinansowane z funduszu sołeckiego na 

rok 2020 dla m. Lipa. 

W dniu 24 lipca 2020 r. zostały odebrane prace związane  

z wykonaniem i montażem grilla betonowego na terenie 

rekreacyjnym m. Lipa. W Lipie został wykonany grill betonowy, 

prefabrykowany z rusztem żeliwnym, ustawiony na podstawie 

betonowej w ramach zadania pn. „Zagospodarowanie terenu 

rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w m. Lipa”. 

Zadanie wykonała Firma „BARTEX” z Jesionna koło Jędrzejowa 

reprezentowana przez Pana Krzysztofa Blicharskiego. Zadanie zostało 

sfinansowane z funduszu sołeckiego dla miejscowości Lipa na 2020 r. 

za kwotę 2 460,00 zł brutto. 

Zakończone zostały roboty budowlane związane  

z wykonaniem altanki o konstrukcji drewnianej na terenie 

rekreacyjnym w miejscowości Lipa.  

Na początku listopada Wójt Gminy Sobków Tomasz Chaja wraz z pracownikami Urzędu Gminy 

dokonali odbioru prac związanych z wykonaniem altanki o konstrukcji drewnianej  
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w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy 

świetlicy wiejskiej w m. Lipa”. 

Zadanie polegało na wykonaniu altanki o konstrukcji drewnianej o wym. 4,15 x 4,15 m 

z wypuszczeniem dachu ok. 50 cm., bez podłogi o dachu czterospadowym o konstrukcji 

drewnianej kryty gontem bitumicznym w miejscowości Lipa. Konstrukcja altanki została 

zamontowana do kotwy typu U. Wszystkie elementy drewniane więźby dachowej zostały 

zaimpregnowane 2-krotnie środkami ekologicznymi, wodoodpornymi przeciwko szkodnikom 

i grzybom drewna i ognioochronnymi w kolorze jasny brąz. 

Wykonawcą przedmiotu zamówienia był Pan Marcin Szostak z miejscowości Płucki koło 

Łagowa, który wykonał zadanie za kwotę 8 000,00 zł 

brutto. Dodatkowo Wykonawca wykonał meble 

ogrodowe do altanki tj. trzy drewniane ławki o długości  

2 m i jednym drewnianym stole również 

zaimpregnowane i pomalowane w kolorze altanek. 

Zestaw kosztował 1 599,00 zł brutto. 

Zadanie zostało sfinansowane z funduszu sołeckiego na 
rok 2020 dla m. Lipa oraz z środków własnych budżetu 
Gminy Sobków na 2020 r. 
 

 

Miąsowa 

Koncepcja projektowa dla zadania pn. „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej  

w Miąsowej z przeznaczeniem na przedszkole”została wykonana przez firmę  

ACB-ARCHITEKTURA Anita Chrzanowska – Bac, ul. Kazimierza Jeżewskiego 11,  

28-300 Jędrzejów za kwotę 8 000 zł. Zadanie została zrealizowane w lipcu br. w ramach 

budżetu Gminy Sobków na rok 2020. 

Po sporządzeniu koncepcji projektowej przystąpiono do wykonywania kompleksowej 

dokumentacji projektowej i kosztorysowej. Wybranym Wykonawcą została firma KARCAD 

Chmielowice, ul. Spacerowa 23, 26-026 Morawica Urszula Warzecha –Tywoniuk za kwotę 

48 880 zł. Środki zostały zabezpieczone w budżecie Gminy Sobków na rok 2021 w kwocie 

łącznej 50 000 zł. Termin sporządzenia dokumentacji to koniec czerwca 2021.  

Założenia dokumentacji są następujące: 

Obiekt ma być usytuowany na placu na istniejących fundamentach. Dotyczy to budynku 

piętrowego z parterem i piętrem, tj. parterem przeznaczonym na oddziały przedszkolne oraz 

częścią piętrową z przeznaczeniem na żłobek oraz z uwzględnieniem dwóch sal lekcyjnych. 

Projektowany obiekt ma być połączony przejściami z istniejącą Szkołą Podstawową. Należy  

w tym przypadku uwzględnić adaptację dwóch sal lekcyjnych w istniejącym budynku szkoły na 

parterze. 

W ramach dokumentacji przewidziano również: 

− monitoring zewnętrzny i wewnętrzny, 
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− instalację przyzywową, 

− projekt drogi dojazdowej pożarowej, 

− przyłącza zewnętrzne z istniejącego budynku szkoły, ale jako nowe obwody, 

− ogrzewanie z istniejącego budynku, 

− instalację fotowoltaiczną zasilającą nowo powstały budynek bez budynku szkoły, 

− projekt klimatyzacji i wentylacji mechanicznej. 

 

Mokrsko Dolne 

W połowie października 2020 r. zostały odebrane prace w ramach zadania pn. 

„Przebudowa pomieszczeń w budynku OSP w Mokrsku”.Obecny stan techniczny budynku 

remizy OSP wymagał poprawy i remontu. Bezpośrednim celem zadania było poprawa 

warunków użytkowania remizy przez społeczność lokalną. 

Przedmiotem umowy były roboty budowlane związane z wykonaniem w jednym 

pomieszczeniu instalacji centralnego ogrzewania 

poprzez położenie rurociągu pod posadzką, 

wykonaniem wylewki i posadzki z płytek ceramicznych 

o wymiarze 60 x 60 z cokołem, wykonaniem ścian z płyt 

gipsowo – kartonowych wraz z malowaniem oraz w 

drugim pomieszczeniu wykonaniem warstwy 

wyrównawczej pod posadzkę z płytek ceramicznych o 

wymiarze 60 x 60 z cokołem. Zgodnie z warunkami 

umowy, Wykonawca firma „BARTEX” Krzysztof 

Blicharski z Jasionna wykonał zadanie za kwotę 

36 421,99 zł brutto. 

Musimy podkreślić, że w dużej mierze do remontu przyczynili się mieszkańcy Mokrska. Prace 

pod przewodnictwem prezesa Daniela Sęka, które zostały wykonane przez druhów strażaków 

OSP Mokrsko Górne i Stowarzyszenie „Róbmy Swoje” oraz osób niezwiązanych  

z tymi organizacjami, wykonane zostały dobroczynnie w ramach zasponsorowania z środków 

budżetu Gminy Sobków niektórych materiałów budowlanych. Dzięki ich determinacji  

i zaangażowaniu remiza OSP nabrała wyglądu a przede wszystkim funkcjonalności. To oni 

zakupili i wymienili instalacje elektryczną, 

wykonali meble kuchenne i stoły do remizy, 

wykonali sufit podwieszany, zakupili i położyli 

płytki do kuchni, kotłowni i łazienki, wykonali 

instalacje sanitarną oraz całą łazienkę  

z wyposażeniem, wykonali i zamontowali 

parapety granitowe wewnętrzne, wykonali 

gładzie w niektórych pomieszczeniach oraz 

pomalowali remizę na zewnątrzi w środku. 
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Zakupili również tablicę na budynek OSP oraz podgrzewacze wody do kuchni i łazienki.  

Nie można zapomnieć o wsparciu dofinansowania w ramach Odnowy, Aktywizacji  

i Estetyzacji Powiatu Jędrzejowskiego przez Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie, dzięki 

któremu zostały zakupione okna i drzwi.  

Podziękowania należą się też Wójtowi Gminy Sobków Tomaszowi Chaja za przekazanie 

środków finansowych z budżetu Gminy w kwocie 8 456,59 zł brutto. Podziękowania należą się 

też Radnemu Powiatowemu z naszej Gminy Stanisławowi Słoma za wszelakie wsparcie. 

Wszystkim sponsorom i dobroczyńcom oraz tym, którzy każdą wolną chwilę poświęcili na 

prace w remizie Serdecznie Dziękuje Prezes OSP w Mokrsku Górnym. 

 

Mzurowa 

W dniu 02.07.2020 r. została zaakceptowana odebrana i zaakceptowana przez 

Zamawiającego dokumentacja projektowa i kosztorysowa na zadanie  

pn.: „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Mzurowej”. 

Zadanie polegało na wykonaniu projektu zagospodarowania terenu w urządzenia zabawowe, 

siłowni plenerowej oraz obiekty małej architektury. 

Wykonawcą zadania została wybrana firma ACB-ARCHITEKTURA z Jędrzejowa 

reprezentowana przez Panią Anitę Chrzanowską – Bac za kwotę 4 000,00 zł brutto. 

Zadania zostałosfinansowane z funduszu sołeckiego dla miejscowości Mzurowa na 2020 r. 

 

Pod koniec października bieżącego roku został odebrany nowy, rozbudowany plac 

zabaw w miejscowości Mzurowa.  

W ramach zadania pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej  

w Mzurowej” teren został doposażony w nowe urządzenia zabawowe m.in. piaskownicę, bujak 

sprężynowiec, równoważnie wiszącą, zestaw wspinaczkowy dwuwieżowy, zestaw 

gimnastyczny sprawnościowy oraz elementy małej architektury tj. stojaki na rowery oraz 

tablicę regulaminową. Ponadto cztery istniejące urządzenia zabawowe oraz dwa elementy 

siłowni zewnętrznej zostały przeniesione w inne miejsce, tak aby korzystniej pełniły swoją 

funkcję. Wykonawcą zadania wyłonionym w zapytaniu ofertowym była firma MAGIC GARDEN 

za kwotę 29 126,40 zł brutto. 

Inwestycję zrealizowano w całości  

z funduszu sołeckiego na rok 2020 dla 

m. Mzurowa. 
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Niziny 

19 czerwca 2020 r.dokonano odbioru robót budowlanych związanych z wykonaniem  
podbudowy z kostki betonowej pod altankę w ramach zadań „Zagospodarowanie terenu 
rekreacyjnego w m. Niziny na działce nr 28”. Zadanie 
polegało na wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej o 
grubości 6 cm o powierzchni ok. 20 m2 na podbudowie z 
kruszywa łamanego po zagęszczeniu 15 cm oraz 
wykonaniu obrzeży betonowych o wymiarach 20 x 6 o 
długości 18 mb na podsypce cementowo – piaskowej pod 
altankę drewnianą w miejscowości Niziny. 
Zgodnie z warunkami umowy, Wykonawca, Pan Piotr 
Gidel właściciel firmy FILANT, wykonał zadanie za kwotę: 
3 082,50 zł. Zadania zostały sfinansowane z funduszu 
sołeckiego na rok 2020 dla m. Niziny. 

 

Na początku czerwca zakończono roboty budowlane związane z budową ogrodzenia 
panelowego na terenie rekreacyjnym w m. Niziny. Prace wykonane przez Pana Piotra Gidel 
właściciel firmy FILANT z Chomentowa kosztowały 3 400,00 zł brutto. 

Zadanie polegało na zakupie i montażu ogrodzenia 
wokół stawu z paneli ocynkowanych, proszkowo 
malowanych o wysokości 1,00 m fi 4 na słupkach  
o rozstawie 2,50 m obsadzone w gruncie  
i obetonowanych oraz podmurówki z elementów 
prefabrykowanych o długości 2,50 m i wysokości 20 cm. 
Łączna długość ogrodzenia to 40 metrów. 
Wybudowanie ogrodzenia bez wątpienia zwiększy 
bezpieczeństwotym bardziej, że plac zabaw 
umiejscowiony jest przy stawie co narażałoby 
korzystające z niego dzieci na niebezpieczeństwo.  

Mieszkańcy miejscowości Niziny mają do 
dyspozycji nowe urządzenie siłowni plenerowej. Dzięki środkom z budżetu Gminy Sobków na 
realizację zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Niziny na działce nr 28” 
teren został wyposażony w urządzenie siłowe ORBITREK + 
BIEGACZ zamontowane do PYLONU. 
Zgodnie z warunkami umowy, Wykonawcą zadania firma 
MAGIC GARDEN zrealizowała zamówienie za kwotę 
4 800,00 zł brutto.  
 
Na początku listopada Wójt Gminy Sobków Tomasz Chaja 
wraz z pracownikami Urzędu Gminy dokonali odbioru prac 
związanych z wykonaniem altanki o konstrukcji drewnianej 
w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowanie 
terenu rekreacyjnego w m. Niziny na działce nr 28”. 
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Zadanie polegało na wykonaniu altanki o konstrukcji drewnianej o wym. 4,15 x 4,15 m.  
z wypuszczeniem dachu ok. 50 cm., bez podłogi o dachu czterospadowym o konstrukcji 
drewnianej kryty gontem bitumicznym w miejscowości Niziny. Konstrukcja altanki została 
zamontowana do kotwy typu U. Wszystkie elementy drewniane więźby dachowej zostały 
zaimpregnowane 2-krotnie środkami ekologicznymi, wodoodpornymi przeciwko szkodnikom 
i grzybom drewna i ognioochronnymi w kolorze 
jasny brąz. 
Wykonawcą przedmiotu zamówienia był Pan 
Marcin Szostak z miejscowości Płucki koło 
Łagowa, który wykonał zadanie za kwotę: 
8 000,00 zł brutto. Dodatkowo Wykonawca 
wykonał meble ogrodowe do altanki  
tj. trzy drewniane ławki o długości 2 m i jednym 
drewnianym stole również zaimpregnowane  
i pomalowane w kolorze altanki. Zestaw 
kosztował 1 599,00 zł brutto. 
Zadanie zostało sfinansowane z funduszu 
sołeckiego na rok 2020 dla m. Niziny oraz  
z środków własnych budżetu Gminy Sobków na 
2020 r. 

Na początku października 2020 r. została 
podpisana umowa z Panem Jarosławem Smolarzem 
właścicielem firmy PPHU NIVA-BIS z Żernik na 
zagospodarowaniu trenu rekreacyjnego  
w miejscowości Niziny.  

Zadanie polegało na wykonaniu mostku 
ogrodowego w kształcie trapezu o długości 4,00 m, 
szerokości 1,6 m i wysokości poręczy min. 1,1 m  
o konstrukcji ze stali zabezpieczoną powłoką 
antykorozyjną i podeście z kraty pomostowej typu 
WEMA oraz wykonaniu fundamentu betonowego pod 
mostek. 

Zadanie wykonano w listopadzie 2020 roku za kwotę 9 040,50 zł bruttosfinansowaną z 
funduszu sołeckiego dla m. Niziny i z budżetu Gminy Sobków na 2020 r. 
 

Sobków 

Pierwszy etap realizacji zadania pn. „Doposażenie placu zabaw w parku w Sobkowie na 
działce nr 54” polegał na sporządzeniu dokumentacji projektowej i kosztorysowej określającej 
urządzenia do demontażu, przeniesienia oraz montażu. Ww. dokumentację wykonała firma 
ACB-ARCHITEKTURA Anita Chrzanowska – Bac, ul. Kazimierza Jeżewskiego 11, 28-300 za kwotę 
5 000 zł. Dokumentacja wymagała również uzgodnienia z wojewódzkim konserwatorem 
zabytków w Kielcach. Płatność w ramach funduszu sołeckiego. 

Kolejnym krokiem był montaż urządzeń oraz demontaż zniszczonych zabawek  
w ramach pozostałej kwoty z funduszu sołeckiego. Wykonawcą została firma AVIS s.c. – 
Ekologiczne Place Zabaw Marek Małecki, Karina Małecka, ul. Turystyczna 106, 20-230 Lublin, 
która w grudniu zrealizowała zadanie za kwotę 22 219,96 zł. 
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Jako, że w ramach zabezpieczonego na rok 2020 funduszu sołeckiego nie udało się 
zrealizować całości zadania, tj. zamontować 
wszystkich urządzeń siłowych oraz zabawowych 
została na ten cel przesunięta kwota z budżetu 
Gminy. W ramach ogłoszonego zapytania 
ofertowego na montaż zjazdu linowego, zestawu 
rekreacyjnego trzywieżowego, piaskownicy, 
bujaka została wybrana oferta firmy AVIS s.c. – 
Ekologiczne Place Zabaw Marek Małecki, Karina 
Małecka, ul. Turystyczna 106, 20-230 Lublin, która 
za kwotę 37 175,30 zł wykona zadanie do dnia 
21.12.2020 r. 
 

Sokołów Dolny 

Zadanie pn. „Kontynuacja budowy placu zabaw na osiedlu w Sokołowie Dolnym na  
dz. 9/24”realizowane na podstawie sporządzonej rok wcześniej dokumentacji projektowej  
i kosztorysowej. Na podstawie zapytania ofertowego z marca 2020r. przesłano 6 ofert 
wykonania zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma APIS POLSKA Sp. z o. o.,  
ul. 3-go Maja 85, 37-500 Jarosław, która w kwietniu za kwotę 50 000 zł zamontowała 
następujące urządzenia zabawowe zestaw zabawowy, huśtawkę podwójną, huśtawkę 
wagową, bujak kubełkowy, bujak pojedynczy, piaskownicę, karuzelę, huśtawkę pojedynczą, 
samochód zabawowy, zamek linowy i kładkę linową oraz urządzenia siłowe: krzesło do 
wyciskania, rowerek, orbitrek i wioślarz a także elementów małej architektury: ławek 
parkowych (6 szt.), koszy na śmieci (3 szt.), stojaka na rowery i regulaminu placu zabaw. 

Zadanie zrealizowano z funduszu sołeckiego w kwocie 29 994,97 zł oraz z budżetu 
Gminy w kwocie 20 005,03 zł. Razem 50 000 zł. 
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Staniowice 

Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy budynku świetlicy wiejskiej w m. Staniowice 

w ramach zadania pn. „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Staniowice” obejmował 

m.in. zaprojektowanie przebudowy dachu, materiały i proponowaną konstrukcję, 

dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych, przebudowa pomieszczeń, 

mająca na celu połączenie pomieszczenia po byłym sklepie z częścią świetlicy. Ponadto 

przewiduje się docieplenie budynku oraz rozdysponowanie pomieszczeń w środku oraz garażu 

strażackiego, a także częściową modernizację instalacji elektrycznych. Planowane jest również 

zaprojektowanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z oceną przydatności istniejącego 

komina oraz remont posadzek, ścian i wymiana okien i drzwi.  

Wykonawcą została firma ACB-ARCHITEKTURA z Jędrzejowa reprezentowana przez Panią 

Anitę Chrzanowską – Bac. Realizacja zadania kosztowała 16 000 zł. Kwotę zabezpieczono  

w budżecie Gminy na rok 2020.  

Stare Kotlice 

W dniu 02.07.2020 r. została zaakceptowana odebrana i zaakceptowana przez 

Zamawiającego dokumentacja projektowa i kosztorysowa na zadanie pn.: „Zagospodarowanie 

terenu rekreacyjnego na działkach 154/1 i 154/2 w m. Stare Kotlice”. 

Zadanie polegało na wykonaniu projektu zagospodarowania terenu w urządzenia zabawowe, 

siłowni plenerowej oraz obiekty małej architektury. 

Wykonawcą zadania została wybrana firma ACB-ARCHITEKTURA z Jędrzejowa 

reprezentowana przez Panią Anitę Chrzanowską – Bac za kwotę 4 000,00 zł brutto. 

Zadania zostało sfinansowane z funduszu sołeckiego dla miejscowości Stare i Nowe Kotlice na 

2020 r. 

 
Na początku września br. została oddana do użytku kolejna nowa strefa aktywności 

fizycznej w naszej Gminie. Mieszkańcy miejscowości Stare i Nowe Kotlice mają do dyspozycji 

sześć nowych urządzeń siłowych plenerowej.  
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W obecności Wójta Gminy Sobków Tomasza Chaja oraz pracowników Urzędu Gminy 

dokonano odbioru kolejki linowej, siłowni plenerowej wyposażonej w urządzenia tj. biegacz, 

wioślarz, twister, motyl rozciągający, drążek, orbitrek oraz elementy małej architektury  

tj. ławki, stojaki na rowery, kosze na śmieci oraz tablicę regulaminową. 

Rozbudowa istniejącego terenu rekreacyjnego w m. Stare Kotlice zostało wykonane  

w ramach zadania pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na działkach 154/1 i 154/2 w 

m. Stare Kotlice” przez firmę MAGIC GARDEN za kwotę 27 306,00 zł brutto, sfinansowane w 

ramach wspólnego funduszu sołeckiego dla miejscowości Stare i Nowe Kotlice. 

 

Osowa 

W dniu 02.07.2020 r. została zaakceptowana odebrana i zaakceptowana przez 

Zamawiającego dokumentacja projektowa i kosztorysowa na zadanie  

pn.: „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na dz. nr 549/6 w Osowej”. 

Zadanie polegało na wykonaniu projektu zagospodarowania terenu w urządzenia zabawowe, 

siłowni plenerowej oraz obiekty małej architektury. 

Wykonawcą zadania została wybrana firma ACB-

ARCHITEKTURA z Jędrzejowa reprezentowana przez 

Panią Anitę Chrzanowską – Bac za kwotę 4 000,00 zł 

brutto. 

 
W dniu 8 października 2020 r. zostały 

odebrane prace związane z budową ogrodzenia 

panelowego na terenie rekreacyjnym w m. Osowa.  

Zadanie polegało na wykonaniu ogrodzenia placu 

zabaw w m. Osowa w ramach zadania  

pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego  

na dz. nr 549/6 w Osowej”, obejmującego terenpod plac zabaw i siłownię zewnętrzną  

w zakresie zakupu i montażu ogrodzenia z paneli ocynkowanych, proszkowo malowanych  

o wysokości 1,20 m fi 4 na słupkach o rozstawie 2,50 m obsadzone w gruncie  

i obetonowanych oraz podmurówki z elementów prefabrykowanych o długości 2,50 m  

i wysokości 20 cm, zakupu i montażu furtki o szerokości 100 cm – 2 kpl. oraz bramy 

dwuskrzydłowej o szerokości 300 cm – 1 kpl. Łączna długość ogrodzenia to 50 mb. Dodatkowo 

Wykonawca zdemontował drewniany płot o długości 16 mb.  

Zadanie zostało wykonane przez Pana Piotra Gidel właściciel firmy FILANT z Chomentowa, 

które kosztowało 8 250,00 zł brutto sfinansowane z funduszu sołeckiego dla msc. Osowa na 

2020 r. 

 
Pod koniec października 2020 r. odbył się  odbiór techniczny i dopuszczenie do 

użytkowania siłowni plenerowej powstałej na terenie placu zabaw w miejscowości Osowa. 

Według warunków umowy inwestycja zrealizowana została w ramach funduszu sołeckiego na 
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2020 r. dla miejscowości Osowa za kwotę 13 997,40 zł brutto. Jest to druga część zadania pn.: 

„Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na dz. nr 549/6 w Osowej. 

W miejsce ogrodzonego placu zabaw zamontowano cztery nowe zestawy do aktywności 
fizycznej m. in. orbitrek, motyl, wioślarz i prasa nożna zamontowane do Pylonu oraz 
urządzenia małej architektury tj. ławki, kosze na odpadki, stojaki na rowery i tablice 
regulaminową.   
Wykonawcą zadania była firma MAGIC GARDEN.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Sokołów Górny 

Pod koniec kwietnia zakończono prace związane z wymianą dachu na budynku remizy 

Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Sokołów Górny w ramach zadania pn. 

„Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku OSP Sokołów Górny na 

świetlicę wiejską w m. Sokołów Górny”. 

W dniu 12 maja 2020 r. Wójt Gminy Sobków Tomasz Chaja, Wiceprzewodniczący Rady Gminy 

Sobków oraz pracownicy Urzędu Gminy 

dokonali odbioru w/w zadania. 

 

Zgodnie z warunkami umowy, Wykonawca 

firma BARTEX Krzysztof Blicharski wykonał 

przebudowę budynku obejmującą  

m.in.: demontaż pokrycia dachowego z płyt 

azbestowych wraz z utylizacją, wymianę 

konstrukcji dachowej na nową, wykonanie 

nowego pokrycia dachowego z blachy 

trapezowej wraz z nowym orynnowaniem  

i podbitką, montaż elementów wyposażenia 

dachu w ławy kominiarskie, płotki śniegowe 

i czapki kominowe, wykonanie instalacji odgromowej oraz montaż włazu dachowego.  

 



RAPORT O STANIE GMINY ZA 2020 ROK 
 
 

61 
 

Wartość całej inwestycji wyniosła 94 261,54 zł brutto. Zadanie zostało sfinansowane  

z budżetu Gminy Sobków na lata 2019 i 2020 oraz z funduszu sołeckiego na rok 2020  

dla m. Sokołów Górny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szczepanów 

19 czerwca 2020 r. dokonano odbioru robót budowlanych związanych z wykonaniem  

podbudowy z kostki betonowej pod grilla murowanego w ramach zadania „Zagospodarowanie 

terenu rekreacyjnego w m. Szczepanów na działce nr 80, 81 i 82/1”. Zadanie polegało na 

wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej o grubości 6 cm 

na podbudowie z kruszywa łamanego po zagęszczeniu 15 

cm oraz wykonaniu obrzeży betonowych o wymiarach 20 x 

6 na podsypce cementowo – piaskowej pod grill  

w miejscowości Szczepanów. 

Zgodnie z warunkami umowy, Wykonawca, Pan Piotr Gidel 

właściciel firmy FILANT, wykonał zadanie za kwotę 875,00 zł 

brutto sfinansowane z funduszu sołeckiego na rok 2020 dla  

m. Szczepanów. 

 
 

W dniu 24 lipca 2020 r. zostały odebrane prace 

związane z wykonaniem i montażem grilla murowanego 

na terenie rekreacyjnych m. Szczepanów. 

W ramach zadania pn. „Zagospodarowanie terenu 

rekreacyjnego w m. Szczepanów na dz. nr 80, 81 i 82/1”,  
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został wykonany grill murowany z cegły klinkierowej, wyposażony w ruszt ruchomy  

z możliwością regulacji na trzech poziomach oraz płytę metalową paleniska, ustawiony na 

podstawie betonowej. Wykonano również blat kamienny. 

Zadanie wykonała Firma „BARTEX” z Jesionna koło Jędrzejowa reprezentowana przez Pana 

Krzysztofa Blicharskiego. Zadanie zostało sfinansowane z funduszu sołeckiego dla 

miejscowości Szczepanów na 2020 r. za kwoty 4 764,00 zł brutto. 

 
W połowie października 2020 r. zostały odebrane prace związane  

z zagospodarowaniem trenu rekreacyjnego w miejscowości Szczepanów poprzez wykonanie 

bramek do piłki nożnej, słupków do piłki siatkowej wraz z 

zakupem siatek oraz wykonanie piłkochwytów po stronie 

ulicy w ramach zadania pn. „Zagospodarowanie terenu 

rekreacyjnego w m. Szczepanów na działkach  

nr  80, 81 i 82/1”.  

Wykonawca, Pan Jarosław Smolarz właściciel firmy PPHU 

NIVA-BIS z Żernik, wykonał zadanie za kwotę 14 450,00 zł 

brutto sfinansowaną z funduszu sołeckiego dla m. 

Szczepanów i z budżetu Gminy Sobków na 2020 r. 

 

Wierzbica 

Zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Wierzbica na działce nr 106” 

polegało na wykonaniu 190 m2 chodnika i podjazdu z kostki brukowej o grubości 6 i 8 cm. 

Kostkę wykonano na podbudowie z kruszywa łamanego po zagęszczeniu 15 cm oraz wykonano 

obrzeża betonowe o wymiarach 20 x 6  

o łącznej długości blisko 200 mb. Montaż miał miejsce na 

placu wiejskim na działce nr 106 w m. Wierzbica. Odbioru 

robót dokonano w listopadzie br. Wykonawcą była firma 

F.U.H. TotalBruk Witold Derda, ul. Ogrodowa 21, 26-026 

Drochów Dolny, a kwota za wykonanie wyniosła 30 000 zł i 

została ona zabezpieczona w budżecie Gminy Sobków (w tym  

z funduszu sołeckiego 13 212,38 zł). 

 

Żerniki 

19 czerwca 2020 r. dokonano odbioru robót 

budowlanych związanych z wykonaniem podbudowy z 

kostki betonowej pod altankę w ramach zadania 

„Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Żerniki na 

działce nr 257”.Zadanie polegało na wykonaniu 

nawierzchni z kostki betonowej o grubości 6 cm  
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o łącznej powierzchni ok 34 m2 na podbudowie z kruszywa łamanego po zagęszczeniu 15 cm 

oraz wykonaniu obrzeży betonowych o wymiarach 20 x 6 o łącznej długości 24 mb na podsypce 

cementowo – piaskowej pod altankę drewnianą w miejscowości Żerniki. 

Zgodnie z warunkami umowy, Wykonawca, Pan Piotr Gidel właściciel firmy FILANT, 

wykonał zadanie za kwotę 4 987,50 zł brutto sfinansowanąz funduszu sołeckiego na rok 2020 

dla m. Żerniki. 

 

2 listopada Wójt Gminy Sobków Tomasz Chaja wraz z pracownikami Urzędu Gminy 

dokonali odbioru prac związanych z wykonaniem altanki o konstrukcji drewnianej w ramach 

zadania inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Żerniki na działce 

nr 257”. 

Zadanie polegało na wykonaniu jednej altanki o konstrukcji drewnianej o wym. 7,00 m  

x 4,00 m. z wypuszczeniem dachu ok. 50 cm. w miejscowości Żerniki o dachu czterospadowym 

o konstrukcji drewnianej kryty gontem bitumicznym. Konstrukcja altanki została zamontowana 

do kotwy typu U. Wszystkie elementy drewniane więźby dachowej zostały zaimpregnowane 

2-krotnie środkami ekologicznymi, wodoodpornymi przeciwko szkodnikom i grzybom drewna 

i ognioochronnymi w kolorze jasny brąz. 

Wykonawcą przedmiotu zamówienia był Pan Marcin Szostak z miejscowości Płucki koło 

Łagowa, który wykonał zadanie za kwotę 10 500,00 zł brutto.  

Zadanie zostało sfinansowane z funduszu sołeckiego na rok 2020 dla m. Żerniki. 
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9 INWESTYCJE DROGOWE ZREALIZOWANE NA TERENIE GMINY 

SOBKÓW W 2020 ROKU 

 

9.1 INWESTYCJE DROGOWE W RAMACH DOFINANSOWANIA ZE 

ŚRODKÓW FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH  

 

25 sierpnia br. dokonano odbioru zadania 

pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 383018T Sobków 

ul. Długa od km 0+023 do km 0+764”.Wykonawcą 

była firma Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych 

Prof – Bud s. c.,ul. Górnicza 41, 25-651 Kielce, 

natomiast podwykonawcą „KAM-BUD” Kamil Papka 

Roboty Ziemne ul. Długa 34, 28-305 Sobków. 

Zgodnie z warunkami umowy przebudowa ulicy 

Długiej polegała na wykonaniu chodników z kostki 

brukowej wraz ze zjazdami na posesje oraz nowej nawierzchni asfaltowej wraz z 

odwodnieniem drogi. Wymieniono zasuwy wodociągowe wraz z odcinkami przyłączy pod 

jezdnią asfaltową oraz dokonano przełożenia sieci teletechnicznej poza obrys nawierzchni 

asfaltowej. Ponadto odtworzono cały odcinek rowu odprowadzającego wody opadowe w 

kierunku rzeki Nida. Całkowita wartość projektu wyniosła 1 304 284,07 zł w tym pozyskano 

dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 780 898,00 zł, natomiast udział 

gminy Sobków zamknął się kwotą 523 386,07 zł. Prace realizowane były  

w okresie od listopada 2019 r. do 31.07.2020 r. 
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9.2 INWESTYCJE DROGOWE WSPÓŁFINANSOWANE Z POWIATEM 

JĘDRZEJOWSKIM  

 

Przy współpracy z powiatem jędrzejowskim realizowano  

w bieżącym roku chodniki z kostki brukowej przy drogach powiatowych 

w m. Mokrsko Dolne, Chomentów i Korytnica.  

Dokonano odbioru i oddano do użytkowania niżej wymienione zadania:  

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 0155T Brzegi-Sobków-

Chomentów-Lipa polegająca na wykonaniu chodnika  

w m. Chomentów. 

Wartość zadania: 98 291,75 zł w tym: 

• Udział Gminy Sobków: 49 145,00 zł   

• Udział Powiatu Jędrzejowskiego: 49 146,75 zł 

2. Przebudowa drogi powiatowej nr 0157T Chomentów – Korytnica 

- granica powiatu (Kije) polegająca na wykonaniu chodnika w m. 

Korytnica od istniejącego chodnika  

w kierunku wsi. Wartość zadania: 66 518,40 zł w tym: 

• Udział Gminy Sobków: 33 259,00 zł 

• Udział Powiatu Jędrzejowskiego: 33 259,40 zł 

 

 

 

 

 
 

3. Przebudowa drogi powiatowej nr 0160T 

Jędrzejów - Gozna -Mokrsko Dolne - 

Sobków polegająca na wykonaniu chodnika w m. Mokrsko Dolne od skrzyżowania  

z drogą powiatową nr 0158T w kierunku rzeki. 

Wartość zadania: 79 852,22 zł 

• Udział Gminy Sobków: 39 926,00 zł 

• Udział Powiatu Jędrzejowskiego: 39 926,22 zł 

Chodnik w m. Chomentów 

Chodnik w m. Mokrsko Dolne 
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W dniu 14 września 2020 roku dokonano odbioru zadania  

pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0155T w miejscowościach Sokołów 

Dolny, Sokołów Górny, Sobków”. Roboty budowlane polegały na 

wykonaniu chodników z kostki brukowej oraz położeniu nawierzchni 

asfaltowej w miejscowości Sokołów Dolny, Sokołów Górny i Sobków. 

Przebudowa drogi znacznie poprawiła warunki jej użytkowników.  

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 1 745 137,04 zł brutto w tym 80% to 

dotacja ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, natomiast pozostałe 

środki zapewnił Powiat Jędrzejowski i Gmina Sobków. 

 

W dniu 18 grudnia br dokonano odbioru zadania pn. 

„Remont drogi powiatowej nr 0156T Wierzbica – gr. powiatu w km 

1+965 – 2+417, 3+820 – 4+920, dł. 1552 mb”. 

Prace polegały na położeniu nawierzchni asfaltowej. Całkowita wartość 

zadania wyniosła 381 613,71 zł.  

− Udział Powiatu Jędrzejowskiego: 301 613,71 zł. 

− Udział Gminy Sobków: 80 000,00 zł. 

 

 

 

 

9.3 INWESTYCJE DROGOWE FINANSOWANE Z BUDŻETU GMINY  

I FUNDUSZY SOŁECKICH  

20 sierpnia br. odebrano prace związane z remontem drogi gminnej Nr 

383029T Sobków ul. Źródłowa od km 0+000 do km 0+075  

w m. Sobków, polegające na wymianie nawierzchni chodnika  

o długości 75 mb i szerokości 1,50 m. Nowy chodnik wykonany został z 

kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej. 

Wykonawcą była firma F.U.H. TOTALBRUK Witold Derda ul. Ogrodowa 21, 

26-026 Drochów Dolny.  

 

Droga powiatowa Nr 0155T 

Sobków-Sokołów Górny 

Droga powiatowa Nr 0156T 

Wierzbica – gr. powiatu 

Droga gminna Nr 383029T 

Sobków, ul. Źródłowa 
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Całkowity koszt ww. zadania to 27 870,20 zł.  Powyższy remont poprawił nie tylko efekt 

wizualny i estetyczny, ale przede wszystkim pozytywnie wpłynął na poprawę bezpieczeństwa 

dzieci uczęszczających do przedszkola i szkoły. 

10 czerwca 2020 roku została podpisana umowa na zadanie pn. „Przebudowa i remont 

dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Sobków w roku 2020 – etap I”. Wykonawcą 

zadania była firma Zakład Usług Remontowo – Budowlanych „ALBUD”, Oblęgorek  

ul. H. Sienkiewicza 40, 20-067 Strawczyn. Roboty drogowe polegały na wykonaniu nawierzchni 

asfaltowych na 13 odcinkach dróg gminnych i wewnętrznych, które we wrześniu 2020 r. 

zostały oddane do użytku: 

1. Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 924 od km 

0+000 do km 0+105 dł. 105 mb wraz z rozjazdem 

oznaczonym nr ewid. 4136 dł. 52 mb w m. Korytnica. 

2. Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 733 od km 

0+160 do km 0+200 dł. 40mb w m. Staniowice 

(kontynuacja robót z 2019 r. od istniejącej nawierzchni 

asfaltowej). 

3. Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 698 odkm 0+070 do 

km 0+140 dł. 70 mbw m. Staniowice. 

4. Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 197/2 od km 0+115 

do km 0+190 dł. 75 mb w m. Żerniki. 

5. Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 401 od km 0+098 do 

km 0+173 dł. 75 mbw m. Miąsowa. 

6. Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 402 od km 0+360 do 

km 0+460 dł. 100 mb w m. Miąsowa. 

7. Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 206 od km 

0+000 do km 0+070 dł. 70 mb w m. Szczepanów. 

8. Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 1085 od km 

0+000 do km 0+060 dł. 60 mb w m. Korytnica. 

9. Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 118 od km 

0+000 do km 0+100 dł. 100 mb w m. Żerniki. 

Droga wewnętrzna w m. Korytnica 

Droga wewnętrzna w m. Miąsowa 

Droga wewnętrzna w m. Żerniki 
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10. Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 1177 od km 0+000 

do km 0+090 dł. 90 mb w m. Mzurowa. 

11. Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 61 Żerniki od km 

0+000 do km 0+100 dł. 100 mb w m. Żerniki/Choiny. 

12. Przebudowa drogi gminnej Nr 383011T Wierzbica - 

Kamieniołom Sobków od km 1+525 do km 1+615 dł. 90 mb 

w m. Wierzbica. 

13. Remont drogi gminnej Nr 383004T Feliksówka – Michalinówka – Chomentów od  

km 3+900 do km 4+090, dł. 190 mb w m. 

Chomentów. 

Łączna długość wykonanych odcinków dróg o nawierzchni 

asfaltowej wyniosła 1 217 mb. Całkowity koszt budowy to 

442 493,00 zł. Źródłem finansowania były środki własne  

z budżetu Gminy Sobków, przy czym drogi w m. 

Chomentów, Staniowice, Żerniki, Choiny i Miąsowa 

zrealizowane zostały przy udziale środków z funduszu 

sołeckiego. 

29 października bieżącego roku została podpisana 

umowa na przebudowę i remont dróg gminnych  

i wewnętrznych na terenie Gminy Sobków  

w roku 2020 – etap II, obejmująca nw. zadania: 

ZADANIE Nr 1 - „Przebudowa drogi wewnętrznej  

nr ewid. 165 od km 0+185 do km 1+225, dł. 1040 mb, 

dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Karsy” 

- 47 761,87 zł 

 

ZADANIE Nr 2 „Przebudowa drogi gminnej Nr 383006T Antoniów – 

Nowe Kotlice od km 0+694 do km 0+834, dł. 140 mb w m. Nowe 

Kotlice”, polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej  

44 804,84 zł 

Droga gminna Nr 383011T 

Wierzbica – Kamieniołom Sobków 

Droga gminna Nr 383004T 

Feliksówka - Chomentów 

Droga gminna Nr 383006T 

Antoniów – Nowe Kotlice 
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ZADANIE Nr 3 - „Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 433 od km 

0+000 do km 0+135, dł. 135 mb w m. Lipa”, polegająca na wykonaniu 

nawierzchni asfaltowej. 

40 888,79 zł 

ZADANIE Nr 4 - „Remont drogi gminnej Nr 383009T E7-Brzeźno od km 

2+955 do km 3+140, dł. 185 mb w m. Brzeźno”, polegający na 

wymianie/naprawie nawierzchni asfaltowej. 

52 257,48 zł 

Całkowita wartość robót wynosi 185 712,99 zł. 

 

24 listopada 2020 r. została oddana do użytku droga nr. ewid. 165 w m. Karsy. 

Całkowita wartość robót wyniosła 47 761,87 zł. Zadanie zrealizowano przy dofinansowaniu ze 

środków budżetu Województwa Świętokrzyskiego. 

 

23 grudnia 2020 r. dokonano odbioru pozostałych trzech odcinków dróg w m. Lipa,  

Nowe Kotlice i Brzeźno. W odbiorze brali udział Wójt Gminy Sobków Pan Tomasz Chaja, 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Pan Mariusz Pobocha, po stronie Wykonawcy Kierownik 

budowy Pan Marcin Kasprzyk oraz przedstawiciele Gminy Sobków pełniąca obowiązki 

kierownika referatu Budownictwa i Inwestycji Pani Wioletta Konieczna, Inspektor ds. 

drogownictwa Pan Tomasz Banaszek. 

Droga gminna Nr 383009T 

E7 - Brzeźno 

Droga gminna Nr 383006T Antoniów – Nowe Kotlice 
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9.4 REMONTY CZĄSTKOWE KRUSZYWEM KAMIENNYM 

 

W ubiegłym roku wykonywane były remonty cząstkowe kruszywem kamiennym na drogach 

gminnych i wewnętrznych.  

Łączny koszt napraw dróg gminnych kruszywem kamiennym wyniósł 47 118,94 zł w tym: 

Nr 383001T Osowa "zjazd" z dr. gminnej k. dr. ekspresowej 1 692,95 zł 

Nr 383002T Brzeźno w kierunku Brzegi 4 674,23 zł 

Bez NR Osowa/Brzeźno 1 532,62 zł 

Nr 383002T Brzegi w kierunku Brzeźno 1 536,12 zł 

Nr 383004T Feliksówka – Michalinówka - Chomentów w m. Chomentów 5 246,00 zł 

Nr 383004T Feliksówka – Michalinówka - Chomentów 

w m. Michalinówka, Wierzbica 1 952,99 zł 

Nr 383005T Korytnica -Lipa w m. Lipa 1 979,34 zł 

Nr 383005T Korytnica-Lipa w m. Korytnica 1 816,13 zł 

Nr 383005T Korytnica-Lipa w m. Jawór 1 840,00 zł 

Nr 383013T Staniowice-Niziny w m. Staniowice 5 430,20 zł 

Nr 383013T Staniowice-Niziny w m. Niziny 1 997,65 zł 

Nr 383011T Wierzbica-Kamieniołom Sobków 2 084,55 zł 

Nr 383014T Mzurowa-Bizoręda w m. Mzurowa (przystanki) 1 650,46 zł 

Nr 383015T Staniowice-Wierzbica w m. Staniowice 3 652,37 zł 

Nr 383015T Staniowice-Wierzbica  w m. Wierzbica 1 402,14 zł 

Nr 383016T Gajówka "Sokołów Górny" 2 640,25 zł 

Nr 383016T Sokołów Górny "Gajówka" 4 561,80 zł 

Nr 383020T Sobków ul. Leśna 1 845,37 zł 

Nr 383030T Sobków ul. Sportowa 2 996,47 zł 

Nr 383032T Sobków ul. Piaskowa 1 845,11 zł 

Nr 383034T Korytnica/Zagórze zjazd 1 686,00 zł 

Starodroże DK7- remont przy wiadukcie w m. Miąsowa 1 056,19 zł 

 

Łączny koszt napraw dróg wewnętrznych kruszywem kamiennym wyniósł  

215 914,42 zł w tym: 

Bizoręda młyn dz. nr ew. 797 1 580,94 zł 

Bizoręda domki dz. nr ew.20 1 589,85 zł 

Bizoręda k. boiska dz. nr ew. 838 2 569,00 zł 

Brzegi "od szkoły w kierunku rzeki" dz. nr ew. 148/169 1 860,49 zł 

Brzegi osiedle szkoła podstawowa dz. nr ew. 84 1 319,55 zł 

Choiny-Żerniki dz. nr ew. 61 1 046,69 zł 

Chomentów dz. nr ew. 67 od dr. gminnej do wiatraka 1 643,06 zł 
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Chomentów wzdłuż wiatraka dz. nr ew. 100 1 196,46 zł 

Chomentów zlewnia 11 292,50 zł 

Chomentów, Jawór dz. nr ew. 388,7 11 632,41 zł 

ChementówJawór na wysokości wiatraka dz. nr ew. 414 od dr. powiatowej 11 362,23 zł 

Chomentów -Jawór  (Niziny) dz. nr ew. 326 13 273,09 zł 

Jawór "ujęcie wody" nr ew. 252 11 785,10 zł 

Jawór "Kotar." nr ew. 78 11 476,24 zł 

Jawór "Mac." nr ew. 254 13 464,76 zł 

Jawór nr ew. 140  13 211,33 zł 

Jawór, Chomentów (Niziny) dz. nr ew. 159 15 979,13 zł 

Jawór, Chomentów dz. nr ew. 70 i 78 11 632,41 zł 

Karsy "Tek." nr ew. 50 12 365,51 zł 

Korytnica k. Dom. nr ew. 412 11 317,45 zł 

Korytnica "rzeka" nr ew. 508, 1991 11 483,44 zł 

Korytnica "strumyk., k. placu zabaw" nr ew. 1085 13 813,65 zł 

Korytnica "kościół" nr ew. 1065 1 686,00 zł 

Korytnica "Staniowice, Słomnicki" nr ew. 136 12 162,89 zł 

Korytnica "Niziny" Gor., dz. nr ew. 84 12 289,00 zł 

Korytnica "staw Dąb." dz. nr ew. 1105 11 680,57 zł 

Korytnica "młyn/Borczyn" nr ew. 3674 12 462,80 zł 

Korytnica "Zagórze" dz. nr ew. 722, 754 14 494,27 zł 

Korytnica "młyn Rębów"dz. nr ew. 675 12 258,61 zł 

Korytnica figurka dz. nr ew. 295 13 402,09 zł 

Korytnica "Rybakówka"/stawy dz. nr ew. 1992,260 16 181,49 zł 

Korytnica k. szkoły dz. nr ew. 1027 11 540,55 zł 

Korytnica Grodziska 11 229,90 zł 

Lipa "stara szkoła" dz. nr ew. 434,508/1991 11 567,06 zł 

Lipa figura dz. nr ew. 350 11 745,15 zł 

Miąsowa "Mzurowa" I poprzecznica dz. nr ew. 401 11 654,75 zł 

Miąsowa od "7" starodroże/las dz. nr ew. 405 12 108,79 zł 

Miąsowa poprzecznica "las-tory kolejowe PKP" dz. nr ew. 404 11 252,64 zł 

Miąsowa "Mzurowa" 2 poprzecznica 11 202,50 zł 

Miąsowa "Młyn" dz. nr ew. 408/2 11 154,81 zł 

Miąsowa boisko dz. nr ew. 24 12 880,00 zł 

Mokrsko Dolne "Oczyszczalnia" 690/2 11 069,20 zł 

Mokrsko Dolne rzeka dz. nr ew. 405/2, 403/2 11 836,06 zł 

Mokrsko Dolne "kolonia łącznik"  dz. nr ew. 89/1 11 267,61 zł 

Mokrsko Dolne "kolonie-Korczyk/destrukt" dz. nr ew. 330 13 127,50 zł 

Mokrsko Dolne k. Kościoła dz. nr ew. 126- fundusz sołecki 14 986,60 zł 

Mokrsko Górne k. Sołtysa (f. sołecki) 12 662,85 zł 

Mokrsko Górne (zamek) dz. nr ew. 233 13 524,48 zł 
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Mokrsko Górne "boisko" dz. nr ew. 274 11 333,57 zł 

Mzurowa-Miąsowa I poprzecznica 11 036,70 zł 

Mzurowa -"Miąsowa" II poprzecznica dz. nr ew. 1179 11 199,54 zł 

Mzurowa-Mzurowa I poprzecznica dz. nr ew. 1182 12 317,96 zł 

Mzurowa-Mzurowa II poprzecznica dz. nr ew. 1187 11 511,83 zł 

Mzurowa- Szczepanów dz. nr ew. 1182 12 011,53 zł 

Mzurowa - cmentarz dz. nr ew. 1171 11 431,14 zł 

Mzurowa wzdłuż torów dz nr ew. 1170/2 12 307,00 zł 

Mzurowa "las Łaz." 11 950,24 zł 

Niziny "Staniowice" dz. nr ew. 21/12 11 835,07 zł 

Nowe Kotlice Kolonia/las dz. nr ew. 344 15 169,19 zł 

Nowe Kotlice łąki/rzeka dz. nr ew. 126 12 261,10 zł 

Nowe Kotlice wał/rzeka dz. nr ew. 128 12 499,64 zł 

Osowa sklep/Sał.  12 304,00 zł 

Osowa łącznik I/II dz. nr ew. 432/176 11 186,31 zł 

Osowa zakręt/Tar. Dz. nr ew. 437 11 529,51 zł 

Sobków "oczyszczalnia" dz. nr ew. 734 12 014,81 zł 

Sobków "rzeka Nida" dz nr ew. 458 11 449,95 zł 

Sobków/kamionka las-dr technologiczna 11 045,80 zł 

Sokołów Dolny "Ferma Kuchta" dz. nr ew. 41 11 553,91 zł 

Sokołów Dolny - destrukt dz. nr ew. 231-zakręt od dr. Powiatowej 11 582,75 zł 

Sokołów Dolny parking koło PKP 11 591,50 zł 

Sokołów Górny za górą "Wolica I" dz. nr ew. 241 11 850,20 zł 

Sokołów Górny za górą "Wolica II" dz. nr ew. 521/1 11 617,57 zł 

Sokołów Górny "rozjazd" dz. nr ew. 406 11 599,01 zł 

Sokołów Górny "Kaczmarczyk" dz. nr ew. 224/229 11 648,84 zł 

Sokołów Górny "dom weselny" dz. nr ew. 142/19 "działki" 15 459,40 zł 

Sokołów Górny sklep/góra dz. nr ew. 357 12 464,77 zł 

Staniowice "Niziny" dz. nr ew. 727 11 542,13 zł 

Staniowice "wąwóz" dz. nr ew.  706 11 365,16 zł 

Staniowice - Korytnica dz. nr ew. 721 15 185,83 zł 

Staniowice-Korytnica 136 11 805,49 zł 

Staniowice pod góre 750/3 11 811,00 zł 

Stare Kotlice pętla rzeka dz. nr ew. 38 11 386,84 zł 

Stare Kotlice pętla archeo dz. nr ew. 52 13 011,66 zł 

Szczepanów-Mzurowa dz. nr ew. 206 11 345,84 zł 

Szczepanów rozjazd 204/2 k. hydrofornia 11 148,46 zł 

Wierzbica "Gajówka koło stawu" dz. nr ew. 25/3 12 640,12 zł 

Wierzbica las-droga techniczna 11 215,00 zł 

Wólka Kawęcka od krzyżówki w prawo za posesją nr 3 dz. nr ew. 353 FS 12 427,19 zł 

Żerniki "Rozjazd/Leśniczówka" dz. nr ewid.118 14 998,89 zł 
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Żerniki "Choiny" dz. nr ew. 61 12 517,14 zł 

Żerniki Leśniczówka dz. nr ew. 118 1 936,50 zł 

Żerniki stadnina las dz. nr ew.133 8 805,21 zł 

Żerniki remiza – rzeka 1 816,43 zł 

Żerniki koło remizy pobocze-zakręt 438,197/2 1 210,00 zł 

Żerniki Chałat I poprzecznica dz. nr ew. 435 1 659,23 zł 

 

 

9.5 POZOSTAŁE INWESTYCJE DROGOWE 

 

 Na przełomie lutego i marca 2020 roku przeprowadzono postępowanie 

o udzielenie zamówienia na zadanie pn. „Remont cząstkowy jezdni 

o nawierzchni bitumicznej na drogach gminnych  

i wewnętrznych w 2020 roku”. Najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma 

Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych Prof – Bud s. c. z siedzibą przy  

ul. Górniczej 41 w Kielcach z ceną 47 232,00 zł (drogi gminne28 971,34 zł, 

drogi wewnętrzne 7 242,84 zł) i z tym Wykonawcą Gmina Sobków w dniu 

4 marca 2020 roku podpisała Umowę. 

15 kwietnia 2020 roku zostało 

wdrożone postępowanie o udzielenie 

zamówienia na zadanie pn: „Koszenie 

poboczy przy drogach gminnych 

i wewnętrznych na terenie Gminy Sobków w 

2020 roku”. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma P. P. H. 

U. „NIVA – BIS” Jarosław Smolarz z Żernik. Stosowna umowa 

została podpisana 29.04.2020 roku. 

Przewiduje się trzykrotne koszenie poboczy na szerokości 1,0 m 

po każdej stronie drogi z uwzględnieniem wykoszenia kosą 

spalinową przy znakach, słupkach, barierkach drogowych, 

słupach energetycznych i telekomunikacyjnych oraz drzewach 

i krzewach drogowych w wykaszanych poboczach dróg 

gminnych i wewnętrznych wraz z rozdrobnieniem i 

pozostawieniem trawy na poboczu. Całkowity koszt zamówienia 

to 37 290,00 zł brutto. 

Pod koniec ubiegłego roku przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 

dotyczącego zimowego utrzymania dróg w okresie zimowym 2020/2021. Wyłoniono dostawcę 

mieszanki piaskowo-solnej – firma P.P.H.U. MATMAX Transport krajowy i międzynarodowy Mateusz 

Wawrzycki za kwotę 39 852,00 zł (300 ton mieszanki piaskowo - solnej) oraz Wykonawcę usług 

„Odśnieżania i likwidacji śliskości zimowej dróg gminnych i wewnętrznych” – firma Przedsiębiorstwo 
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Usługowo Handlowo Budowlane „SYNBET” Konrad Syncerz z łączną ceną 99 900,00 zł (odśnieżanie 

56 700,00 zł, likwidacja śliskości 43 200,00 zł) 

Faktycznie poniesione wydatki w 2020r. związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych  

i wewnętrznych wyniosły:  

- na drogach gminnych 15 247,20 zł, 

- na drogach wewnętrznych 23 680,80 zł. 

Łącznie poniesione wydatki to 38 928,00 zł. 

 

Pozostałe wydatki związane z drogami gminnymi i wewnętrznymi w 2020 roku. 

1. Zakup znaków drogowych 5 651,85 zł 

2. Opracowanie ekspertyzy / deszcz nawalny 1 738,00 zł 

3. Wykonanie badań ugięć sprężystych nawierzchni dróg gminnych  

Sobków ul. Sadowa i Osowa-Piaski-Mokrsko Górne 7 380,00 zł 

4. Brzeźno dz. nr ew. 105/3 opracowanie dokumentacji projektowej 1 968,00 zł 

5. Lipa dz. nr ew. 434 opracowanie dokumentacji projektowej 1 599,00 zł 

6. Mokrsko Górne dz. nr ew. 47 opracowanie dokumentacji  

projektowej 2 460,00 zł 
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10. OŚWIATA 

 

Placówki oświatowe 

 

Gmina Sobków jest organem prowadzącym dla następujących placówek oświatowych:  

• Przedszkole Samorządowe w Miąsowej 

• Przedszkole Samorządowe w Sobkowie z oddziałem zamiejscowym w  Staniowicach 

• Szkoła Podstawowa w Sokołowie Dolnym 

• Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sobkowie 

• Szkoła Podstawowa w Miąsowej 

• Szkoła Podstawowa w Lipie  

• Szkoła Podstawowa w Chomentowie  

• Zespół Placówek Oświatowych w Korytnicy 

•  Zespół Placówek Oświatowych w Brzegach  

• Zespół Placówek Oświatowych w Mokrsku Dolnym 

 

Placówki oświatowe w liczbach  

Stan organizacji szkół z oddziałami. 

 

Placówka oświatowa 
Oddziały 

2019/2020 
Uczniowie 
2019/2020 

Oddziały 
2020/2021 

Uczniowie 
2020/2021 

Przedszkole Samorządowe w Miąsowej 2 29 2 27 

Przedszkole Samorządowe w Sobkowie 
z oddziałem zamiejscowym w 
Staniowicach 

5 87 5 88 

Zespół Placówek Oświatowych w  
Brzegach 

9 134 9 134 

Szkoła Podstawowa w Chomentowie 8 49 7 51 

Zespół Placówek Oświatowych w 
Korytnicy 

8 67 8 66 

Szkoła Podstawowa w Lipie 9 61 8 62 

Szkoła Podstawowa w Miąsowej 12 185 11 195 

Zespół Placówek Oświatowych w 
Mokrsku Dolnym 

9 129 9 111 

Szkoła Podstawowa w Sokołowie 
Dolnym 

9 87 9 92 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w 
Sobkowie 

10 184 10 177 

 RAZEM 81 1012 78 1003 

 
W roku szkolnym 2019/2020 liczba oddziałów w placówkach wynosiła 81 w kolejnym roku szkolnym 
zmniejszyła się o 3, natomiast ilość dzieci z 1012 zmniejszyła się o 9.  
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Zatrudnienie 

 

W roku szkolnym 2019/2020 w placówkach oświatowych, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Sobków pracowało 159 nauczycieli (124,49 etatów) oraz 39 

pracowników obsługi i administracji (32,5 etaty). Łącznie 198 osób (156,99 etatów).  

W roku szkolnym 2020/2021 ilość etatów zatrudnionych nauczycieli zwiększyła się o 4,15 

etatu, natomiast pracowników obsługi i administracji o 6,88 etatu.  
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Najliczniejszą grupę pod względem stopnia awansu zawodowego stanowili nauczyciele 

dyplomowani – 75,83 % ogółu zatrudnionych nauczycieli. 

 
Rok szkolny 2019/2020       Rok szkolny 2020/2021 

Grupa etaty umowy   Grupa etaty umowy 

Nauczyciele 124,49 159   Nauczyciele 128,64 167 

Obsługa 31,5 38   Obsługa 38,38 45 

Administracja 1 1   Administracja 1 1 

razem 156,99 198   razem 168,02 213 

 
 
 
Średnie zatrudnienie w 2020 roku.  

   
 
 
 
Baza oświatowa. 
 

Wszystkie placówki oświatowe prowadzone przez Gminę Sobków zapewniają bezpieczne i 

higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki. Każda placówka oświatowa miała zapewnioną 

obsługę administracyjną i finansową, którą prowadził Zespół Obsługi Ekonomiczno-

Administracyjnej Oświaty w  Sobkowie. 

Dyrektorzy placówek oświatowych planując budżet uwzględnili w swoich planach finansowych 

również wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji 

programów nauczania.  

Szkoły aktywnie uczestniczyły w programach mających na celu wsparcie jakości kształcenia i 

wychowania poprzez poprawę bazy edukacyjnej.  

W roku 2020 placówki uczestniczyły w programach/projektach: 

• „Szkolny Klub Sportowy” organizowanym przez Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy 

w Kielcach – SP Chomentów, ZPO Korytnica, ZPO Mokrsko, SP Sobków, SP Sokołów, SP 

Miąsowa, ZPO Brzegi. 
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• Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła + organizowany przez Centrum Projektów Polska 

Cyfrowa; Działanie finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.  

• „Nowe perspektywy dla uczniów szkół podstawowych w Gminie Sobków” Regionalny 

Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Europejski Fundusz 

Społeczny, Oś priorytetowa 8: Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.3: 

Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia 

podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Poddziałanie 8.3.3 Rozwój 

edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK. 

 

Gmina złożyła wniosek o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy w 

roku 2020 z tytułu dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do 

realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych.  

Gmina otrzymała dofinansowanie na kwotę ogółem 139 920,00 zł. 

 

DOFINANSOWANIE WYPOSAŻENIA W POMOCE DYDAKTYCZNE NIEZBĘDNE DO REALIZACJI 

PODSTAWY PROGRAMOWEJ Z PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH W SZKOŁACH 

PODSTAWOWYCH. 

 

Lp. Nazwa szkoły  
Kwota 
dofinansowania  
(w zł) 

1 Szkoła Podstawowa w Lipie 70 312,00 

2 Szkoła Podstawowa w Chomentowie 69 608,00 

Razem 139 920,00 

 
 

Nagrody za wyniki w nauce.   

W sierpniu 2020 r. przyznano stypendia dla dwóch najzdolniejszych uczennic z terenu Gminy 

– jedna ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Sobkowie, która uzyskała tytuł finalisty w 

IV Ogólnopolskim Konkursie „Bliżej pszczół”; druga z Zespołu Placówek Oświatowych w 

Brzegach, która uzyskała najwyższą średnią na świadectwie ukończenia kl. VIII oraz z egzaminu 

ósmoklasisty (łącznie 145,26 pkt).  

 

 

Wyniki egzaminu.  

Egzamin ósmoklasisty odbył się w dniach 16 do 18 czerwca. Pierwszego dnia uczniowie zmagali 

się z językiem polskim, w kolejnych z matematyką i językiem obcym nowożytnym. 

W gminie Sobków do egzaminu przystąpiło 78 uczniów. Odbywał się on w 8 szkołach 

podstawowych.  
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Zwrot kosztów kształcenia młodocianych pracowników. 
W 2020 r. z wnioskami o zwrot kosztów kształcenia młodocianych pracowników zwróciło się 8 
pracodawców. Wydano 8 decyzji przyznających dofinansowanie na łączną kwotę 57 955,04 zł. 
Dofinansowanie przyznano na 8 młodocianych pracowników.  
 
 
 
Uchwały z zakresu działań oświatowych podjęte i realizowane w 2020 roku  

0

10

20

30

40

50

60

GMINA POWIAT WOJEWÓDZTWO KRAJ

46
49

52 54

47
43

46 46

55 57 59 59

Wyniki egzaminów w % punktów

Język angielski Matematyka Język polski

48 51 52

68

44

53

33 31

58
50 47

59

40
46 44

29

73
68

60
55 55 53

46

36

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Wyniki egzaminów w szkołach

język angielski matematyka język polski



RAPORT O STANIE GMINY ZA 2020 ROK 
 
 

80 
 

• UCHWAŁA NR  XVII/152/2020 RADY GMINY SOBKÓW z dnia 24.01.2020 r. w sprawie 

planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, dla których 

organem  

 
 
Finansowanie oświaty. 
 

• Subwencje, dotacje celowe.  
Wysokość subwencji oświatowej na rok 2020 wyniosła 8 624 342,00 zł, w tym 485 161,33 zł 
na uczniów niepełnosprawnych.  
Dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 roku 
wynosiła 263 962,53 zł. 
Uczniom szkół podstawowych zapewniono prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, 
materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Wysokość dotacji wykorzystanej na 
zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wyniosła  
88 785,58 zł. 
 
 
Poziom wydatków na oświatę. 
 
WYDATKI NA OŚWIATĘ PONIESIONE W ROKU 2020  

Lp. 
Placówka 

oświatowa 

Wykonanie w 
dziale „Oświata 
i Wychowanie” 

 
Kwota 

subwencji 
oświatowej 

 
Kwota 
dotacji 

celowej – 
wychowanie 
przedszkolne 

Dotacja 
podręcznikowa 

Dowóz 
uczniów do 

szkół 

 
Środki 
własne 
gminy 

1 PS Miąsowa 353 204,46   39 689,85  15 505,43     329 000,04 

2 PS Sobków 719 607,83 113 959,60 99 464,21    506 184,02 

3 ZPO Brzegi 1 670 806,65 1 061 923,50 45 906,56 11 547,21 38 383,02     589 812,40 

4 SP Chomentów 1 145 474,91 460 383,44 10 998,45 4 930,60   669 162,42 

5 ZPO Korytnica 1 243 125,53 628 663,78 15 780,38 5 978,55   592 702,82 

6 SP Lipa  1 053 357,41 633 775,30 8 129,29 5 505,02   405 947,80 

7 SP Miąsowa 2 509 778,08 1 743 781,76 5 738,32 20 652,76 83 103,89     822 709,13 

8 ZPO Mokrsko 1 570 856,92 1 096 484,58 32 995,34 12 579,79 46 383,02     475 180,23 

9 SP Sokołów Dolny 1 327 216,15 931 403,11 5 260,13 8 907,68   381 645,23 

10 SP Sobków 2 486 793,46 1 953 967,24  18 683,97 20 048,62 534 210,87 

11 ZOEAO Sobków 265 328,99    61 905,01     61 905,01     

   14 345 550,00 8 624 342,00 263 962,53 88 785,58 265 328,99     5 368 459,97     
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WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZOWANYMI PROGRAMAMI W JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH  

Lp. Nazwa Wartość 

1.  Program Zdalna Szkoła / 20 szt. Laptopów dla szkół  
ZPO w Korytnicy, ZPO w Mokrsku Dolnym, SP w Sokołowie 
Dolnym, SP w Lipie i SP w Chomentowie 
Działania finansowane ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. 

Dofinansowanie 60 000,00 zł 
Wkład własny 5 000,00 zł 

Całkowita wartość: 65 000,00 zł 

2.  Program Zdalna Szkoła + / 28 szt. Laptopów dla szkół  
ZPO w Korytnicy, ZPO w Mokrsku Dolnym, SP w Sokołowie 
Dolnym, SP w Lipie i SP w Chomentowie 
Działania finansowane ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 

Dofinansowanie 75 000,00 zł 
Wkład własny 1 972,00 zł 

Całkowita wartość: 76 972,00 zł 

3.  Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020; pn.: 
„Nowe perspektywy dla uczniów szkół podstawowych w 
Gminie Sobków” (ZPO w Brzegach, SP w Miąsowej, SP w 
Sobkowie) wyposażenie,  
 

Dofinansowanie 431 608,50 zł 
Wkład własny 74 783,75 zł  

Całkowita wartość: 506 392,25 zł 

 
WYDATKI REMONTOWE W JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH  

Lp. 

 

Nazwa Wartość 

1.  Zespół Placówek Oświatowych w Korytnicy: 46 152,00 

Wykonanie ogrodzenia panelowego na murku oporowym 
wraz z montażem bramy, furtki i przeróbką schodków 

41 700,00 zł 

Zakup mebli szkolnych 16 659,40 zł 

Wymiana drzwi wejściowych 5 252,10 zł 

2.  Przedszkole Samorządowe w Sobkowie z oddziałem 
zamiejscowym w Staniowicach: 

14 895,30 zł 

Dostawa i montaż ogrodzenia panelowego 14 895,30 zł 

3.  Szkoła Podstawowa w Miąsowej: 93 965,94 zł 

Naprawa podłogi sportowej w Sali gimnastycznej 49 200,00 zł 

Wykonanie bieżni, skoczni do skoków w dal (kruszywo, 
piasek, usługa koparko-ładowarką) 

16 769,29 zł 

Wykonanie boiska do siatkówki plażowej 7 264,87 zł 

Położenie płytek w Sali komputerowej i na schodach przy 
Sali gimnastycznej 

6 596,62 zł 

Zakup i montaż okien  14 135,16 zł 

4.  Zespół Placówek Oświatowych w Mokrsku Dolnym: 31 494,50 zł 

Schody wejściowe do budynku szkoły / Wejście do 
budynku szkoły, świetlicy wiejskiej i biblioteki publicznej 

8 000,00 zł 

Położenie płytek  podłogowych w sali  przeznaczonej dla 
potrzeb przedszkola  
(remont sali w podpiwniczeniu budynku) 
Usługa hydrauliczna- zakup i montaż 40 grzejników w 
remontowanej sali, doposażenie korytarza i świetlicy w  20 
grzejników ( przeniesionych z bawialni) 

18 352,50 zł 



RAPORT O STANIE GMINY ZA 2020 ROK 
 
 

82 
 

Zakup tablicy magnetycznej i mebli przedszkolnych 
Pomalowanie sali, odnowienie łazienki przedszkolnej: 
malowanie pomieszczenia,  zakup podgrzewacza wody, 
uchwytu na ręcznik papierowy i papier toaletowy, koszy na 
śmieci 
Wykonanie wieszaków  do nowej szatni przy bawialni 
Zakup wykładziny dywanowej do  bawialni 

Wymiana muszli w  łazience przedszkolnej- zakup 
materiałów 

2 052,00 zł 

Wymiana  uszkodzonego oświetlenia w budynku placówki, 
montaż gniazdek  dla potrzeb bawialni( łazienka , korytarz) 

Zabezpieczenie schodów wewnętrznych w budynku szkoły 
taśmą antypoślizgową gruboziarnistą 

Zakup dzwonków bezprzewodowych 

Montaż i konfiguracja sieci komputerowej 3 090,00 zł 

5.  Szkoła Podstawowa w Chomentowie: 28 420,00  

Wykonanie ogrodzenia panelowego przy Szkole 
Podstawowej w Chomentowie /usuniecie żywopłotu, 
wyrównanie podłoża,  położenie płyt ażurowych / 

26 560,00 zł 

Malowanie Sali, wymiana gumolitu /oddział przedszkolny 1 860,00 zł 

6.  Szkoła Podstawowa w Sokołowie Dolnym:  55 947,33 zł 

Wymiana okien w  montaż okien i drzwi balkonowych 3 933,54 zł 

Wymiana i montaż drzwi wejściowych i bocznych  15 469,71 zł 

Wymiana lamp zewnętrznych na budynku szkoły  2 100,00 zł 

Wykonanie łazienek  5 szt. / 3 wykonane i 2 w trakcie 
prac/ 

19 113,11 zł  

Meble szkolne  9 030,97 zł 

Monitor interaktywny  6 300,00 zł 

7.  Zespół Placówek Oświatowych w Brzegach: 33 981,85 zł 

Wyposażenie kuchni – meble kuchenne, kuchenka gazowa, 
akcesoria 

12 809,91 zł 

Zakup rolet zaciemniających wewnętrznych do szkoły i 
przedszkola  

6 200,00 zł 

Wymiana podłogi w szatni 6 000,00 zł 

Zakup balustrady metalowej /schody zewnętrzne przy 
wyjściu ewakuacyjnym 

5 043,00 zł 

Zakup regałów do biblioteki 3 928,94 zł 

8.  Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sobkowie: 32 294,15 zł 

Malowanie ogrodzenia  1 500,00 zł 

Okucie 4 sztuk kominów na części szkoły podstawowej od 
strony byłego gimnazjum  (sala była zalewana podczas 
deszczu) 

4 500,00 zł 
 

Odnowienie dwóch sal informatycznych - remont 
kompleksowy (pomalowanie ścian, sufitów lamperii, 
wymiana oświetlenia) 

2 500,00 zł 

Meble szkolne 14 046,65 zł 

Usługa hydrauliczna  6 980,00 zł 

Dostawa i montaż okien 2 767,50 zł 

 
 



RAPORT O STANIE GMINY ZA 2020 ROK 
 
 

83 
 

11. OPIEKA SPOŁECZNA 

 

Zadania gminy z zakresu opieki społecznej zarówno własne jak i zlecone realizowane są przez 

jednostkę organizacyjną, jaką jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobkowie. 

 

BUDŻET GOPS 

Działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej finansowana jest ze środków własnych 

gminy oraz budżetu państwa. 

Plan finansowy Ośrodka wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosił 15.886.787,30 zł,                       

a wydatki zrealizowano w kwocie 15.593.245,82 zł tj. 98,15%, z czego:  

1. z dotacji celowej budżetu państwa 14.420.144,39 zł co stanowi 92,48% całości wydatków,  

2. środki własne gminy 781.951,91  zł, co stanowi 5,01% całości wydatków, 

3. środki z Funduszu Pracy 1.700,00zł co stanowi 0,01% całości wydatków 

4. środki z Europejskiego Funduszu Społecznego 389.449,52 zł co stanowi 2,50% całości 

wydatków. 

Wykres 1. Źródła finansowania wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej               

w 2020 roku w % 

 

 

 

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

dotacje celowe
środki własne

gminy środki z EFS
środki

zFunduszu Pracy

92,48%

5,01%
2,50%

0,01%



RAPORT O STANIE GMINY ZA 2020 ROK 
 
 

84 
 

ZADANIA ZLECONE 

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 

pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach 

rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 

dnia 4 kwietnia 2014r.    o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (zadania zlecone). 

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, składki emerytalne i 

rentowe oraz składki zdrowotne finansowane są w całości z dotacji na zadania zlecone. 

Tabela 1. Struktura wydatków na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 

alimentacyjnego, składki emerytalne i rentowe oraz składki zdrowotne 

Lp. Forma świadczenia Liczba 

świadczeniobiorców 

Roczna kwota 

świadczeń w zł 

1 Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami 314 1.053.684,76 

2 Świadczenie rodzicielskie 40 217.195,00 

3 Zasiłek pielęgnacyjny 323 753.004,09 

4 Świadczenie pielęgnacyjne 54 1.051.290,00 

5 Specjalny zasiłek opiekuńczy 38 186.367,00 

6 Zasiłek dla opiekuna 11 68.420,00 

7 Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się 

dziecka (becikowe) 

56 56.000,00 

8 Świadczenie z funduszu alimentacyjnego 45 184.466,94 

9 Składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za 

osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne 

37 210.752,22 

10 Składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe  za 

osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy 

26 42.282,92 

11 Składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe  za 

osoby pobierające zasiłek dla opiekuna 

7 12.345,18 

12 Składka na ubezpieczenie zdrowotne za osoby 

pobierające świadczenie pielęgnacyjne 

23 41.784,12 

13 Składka na ubezpieczenie zdrowotne  za osoby 

pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy 

27 12.951,12 

14 Składka na ubezpieczenie zdrowotne  za osoby 

pobierające zasiłek dla opiekuna 

7 4.687,20 

15 Składka opłacana na podstawie przepisów o 

ubezpieczeniu społecznym rolników 

4 3.659,00 

Ogółem 3.898.890,10 
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Wykres 2. Udział procentowy świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego, składek emerytalnych i rentowych oraz składek zdrowotnych do 

wydatków ogółem. 

 
 

 

 

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 

Program Rodzina 500 plus to systemowe wsparcie polskich rodzin. Celem świadczenia 

wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka,                   

w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb.  

Wg stanu na dzień 31.12.2020r wypłacono świadczenie wychowawcze dla 1675 dzieci na 

łączną kwotę 9.520.261,25zł. 

Wykres 3. Udział procentowy świadczenia wychowawczego w wydatkach ogółem. 

 

WYNAGRODZENIE DLA OPIEKUNA PRAWNEGO 

Z zadań zleconych wg stanu na dzień 31.12.2020 roku wypłacono wynagrodzenie za 

sprawowanie opieki dla czterech opiekunów prawnych w łącznej kwocie 21.000,00zł. 
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ŚWIADCZENIE „DOBRY START” 

Przedmiotem rządowego  programu „Dobry start” jest ustanowienie wsparcia dla  rodzin                 

z dziećmi w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego. Wsparcie 

to polega na przyznaniu, raz w roku, świadczenia „Dobry start” w wysokości 300 zł na każde 

dziecko w wieku szkolnym, bez względu na dochód rodziny. W ramach programu wypłacono 

świadczenia dla 1111 dzieci  na kwotę 333.300,00 zł. 

 

POTWIERDZANIE  PRAWA DO ŚWIADCZEŃ  OPIEKI  ZDROWOTNEJ FINANSOWANYCH  ZE 

ŚRODKÓW  PUBLICZNYCH 

W 2020 r. w sprawie potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych, wydano decyzje administracyjne dla 8 osób. Decyzję wydaje się na 

wniosek świadczeniobiorcy, a w przypadku stanu nagłego - na wniosek świadczeniodawcy 

udzielającego świadczenia opieki zdrowotnej, złożony niezwłocznie po udzieleniu świadczenia. 

Prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych 

przysługuje przez okres 90 dni. 

Na pokrycie kosztów wysyłki wydanych decyzji administracyjnych przyznających prawo do 

korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych wydano 

kwotę 127,50zł.  

KARTA DUŻEJ RODZINY 

Od 1 października 2020r. zadania wynikające z ustawy o Karcie Dużej Rodziny realizowane są 

przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobkowie. 

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie 

się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie 

co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek. 

Za okres 3-ch miesięcy 2020r. wydatki stanowiły kwotę 19,79zł. 

Poniższy wykres przedstawia udział procentowy wydatków na zadania zlecone tj. wypłatę 

świadczeń wraz z kosztami obsługi do wydatków ogółem. 
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Wykres 4. Udział procentowy zadań zleconych w wydatkach ogółem. 

 

 

ZADANIA WŁASNE GMINY 

Zasiłki stałe - w 2020r. wypłacono zasiłki stałe dla 29 osób (30 osób w rodzinie) na kwotę 

182.657,52zł. Zasiłki wypłacono ze środków pochodzących z dotacji.  

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne              i 

rentowe - w 2020r. GOPS przyznał zasiłki celowe i celowe specjalne dla 87 osób (151 osób w 

rodzinie) na co wydatkowano ogółem 53.283,20zł w tym z dotacji 15.000,00zł oraz 38.283,20  

zł ze środków własnych gminy.  

Zasiłki okresowe - ze względu na bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwałą chorobę oraz 

możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień z innych systemów zabezpieczenia społecznego 

przyznano i wypłacono zasiłki okresowe dla 29 osób (43 osoby w rodzinie) w kwocie        

52.319,58 zł. Zasiłki wypłacono ze środków pochodzących z dotacji.   

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia                   

z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji 

społecznej  - ze środków pochodzących z dotacji w 2020r. opłacone zostały składki na 

ubezpieczenie zdrowotne 26 osób pobierających zasiłek stały, na co wydatkowane zostało 

14.761,86zł. 

Domy pomocy społecznej - osoby wymagające całodobowej opieki, którym nie można 

zapewnić niezbędnej pomocy, kierowane są do Domów Pomocy Społecznej. GOPS w 2020r. 

na realizację zadania wydatkował kwotę 124.687,00zł, która dotyczyła opłat za pobyt 7 osób              

z naszej gminy (środki własne gminy).  

Ośrodki wsparcia - w 2020r. wydatkowano ogółem 32.453,72 zł za pobyt 1 osoby w schronisku 

oraz za pobyt dwóch osób w lokalu aktywizującym (środki własne gminy).  

89,57%

10,43%

zadania zlecone

wydatki ogółem
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Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

Uchwałą nr XXVI/180/2016 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 12 grudnia 2016 r. uchwalony 

został Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 

w Rodzinie dla Gminy Sobków na lata 2017-2022. 

Celem Programu jest: 

1) zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie na terenie Gminy Sobków, 

2) zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych wobec osób stosujących przemoc 

w rodzinie, 

3) zwiększenie pomocy i ochrony ofiar przemocy w rodzinie. 

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wpłynęło 33 Niebieskich Kart-A.  Liczba rodzin 

objętych procedurą Niebieskiej Karty wynosiła – 29. 

W 2020r. GOPS na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wydatkował 

kwotę 496,20 zł tj. na opłaty pocztowe dotyczące wysyłania korespondencji dotyczącej 

problemu przemocy w rodzinie (środki własne gminy).  

Przeciwdziałanie alkoholizmowi - GOPS realizuje również zadania ujęte w Gminnym 

Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii w Gminie Sobków.  

Ogółem w 2020r. wydatkowano 9.847,98 zł z czego kwota 596,44zł przeznaczona została na 

finansowanie dożywiania dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym.                    

Pozostała kwota 9.251,54zł wydatkowana została na zakup paczek świątecznych  dla osób 

samotnych oraz osób z problemem alkoholowym. 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - w 2020r. ze środków własnych gminy 

na usługi opiekuńcze w formie pomocy sąsiedzkich wydatkowano kwotę 87.187,21 zł 

Program wieloletni „Posiłek w szkole i w domu”- w ramach programu „Posiłek w szkole                 

i w domu” pomocą w formie świadczenia pieniężnego z przeznaczeniem na zakup posiłku lub 

żywności objęto 101  rodzin.  Inną formą pomocy są tzw. świadczenia niepieniężne, 

realizowane w formie dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach. Tą formą pomocy                  

w 2020. objętych zostało 75 dzieci. Ze świadczeń niepieniężnych korzystały również 3 osoby 

dorosłe. Łącznie na realizację programu wydatkowano 75.386,00.zł z czego: 60.308,80zł środki 

pochodzące z dotacji, a 15.077,20 zł stanowiły środki własne gminy. Realizacja zadania zgodnie 

z umową dotacji zawartą pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Gminą Sobków została 

dofinansowana ze środków pochodzących z dotacji w wysokości 80%. 

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  

Stypendia szkolne przyznano dla 83 uczniów na łączną kwotę 55.558,80zł, z czego: 5.558,80.zł 

stanowiły środki własne gminy, a 50.000,00zł środki pochodzące z dotacji. 
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Wspieranie rodziny - zgodnie z art. 176 ust. 1 w/w ustawy do zadań własnych gminy należy 

opracowanie i realizacja 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny. Gminny Program 

Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 został ustanowiony Uchwałą nr III/18/2018 Rady Gminy  

w Sobkowie z dnia 12 grudnia 2018r. Uchwałą nr XVI/186/2012 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 

14 maja 2012 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobkowie wyznaczony został jako 

podmiot właściwy dla realizacji zadania z zakresu administracji publicznej dotyczącej 

wspierania rodzin, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu i 

systemie pieczy zastępczej. 

Ważną rolę w systemie wspierania rodziny pełni asystent rodziny. Jego rola ma istotne 

znaczenie już na etapie profilaktyki. Jego zadaniem było całościowe wspieranie rodzin 

wychowujących dzieci, zagrożonych różnymi dysfunkcjami. Asystent rodziny został skierowany 

do pracy tylko z tymi rodzinami, w których sytuacja wymaga wsparcia zewnętrznego. Czas 

pracy asystenta rodziny służy realnym potrzebom i rytmowi życia poszczególnych rodzin 

objętych opieką.  Opieką asystenta rodziny w 2020r. objętych zostało 8  rodzin. W ramach 

zawartej umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego w ramach „Programu asystent 

rodziny na rok 2020”, otrzymano środki pochodzące z Funduszu Pracy w wysokości 1.700,00zł.  

W 2020r. ogólne wydatki w ramach wspierania rodziny wyniosły 55.494,21zł. 

Rodziny zastępcze - wysokość współfinansowania umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej 

wynika z art. 191 ust. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny   i systemie pieczy 

zastępczej tj. w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej gmina właściwa ze 

względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy 

zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości: 10% wydatków na opiekę i wychowanie 

dziecka w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 30% wydatków na opiekę                         

i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 50% wydatków na 

opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy 

zastępczej. 

 W 2020 roku współfinansowano pobyt w rodzinie zastępczej dzieci, na co wydatkowano 

13.157,37zł  

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - wysokość współfinansowania 

umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej wynika z art. 191 ust. 10 ustawy 

z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej tj. w przypadku 

umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej gmina właściwa ze względu na 

miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej 

ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:  

- 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 30% w drugim roku pobytu 

dziecka w pieczy zastępczej, 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy 

zastępczej średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka  

w placówce opiekuńczo-wychowawczej. 
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W 2020 roku współfinansowano pobyt w Socjalizacyjnej Placówce Opiekuńczo – 

Wychowawczej dzieci, na co wydatkowano 57.039,15zł.  

Wykresy 5 i 6 przedstawiają udział procentowy wydatków na realizację zadań tj. wypłatę 

świadczeń wraz z kosztami obsługi do wydatków ogółem. 

 

Wykres 5. Udział procentowy dotacji oraz środków własnych gminy w realizacji  zadań 

własnych gminy ogółem 

 

 

 

Wykres 6. Udział procentowy zadań zleconych, dotacji na zadania własne oraz zadań 

własnych gminy w wydatkach ogółem. 

 

 

Poniższy wykres przedstawia środki własne gminy, dotacje na zadania własne oraz środki                       

z dotacji na zadania zlecone do realizacji zadań ogółem.  
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Wykres 7. Udział procentowy i kwotowy w ogólnym wykonaniu budżetu GOPS. 

 

 

 

 

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ  

Utworzenie Świetlic środowiskowych nastąpiło w ramach projektu pn. „Świetlice 

środowiskowe w Gminie Sobków” realizowanego przez Gminę Sobków/Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Sobkowie. Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach Priorytetu 9 

Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług 

społecznych (projekty konkursowe) w okresie od 01.07.2020r. do 30.06.2022r. W ramach 

projektu utworzono świetlice środowiskowe w Brzegach i w Sobkowie, które podjęły swoją 

działalność od 1 października 2020r.  

Świetlice czynne są od poniedziałku do piątku w dni robocze po 4 godz. dziennie.                       

Organizacja dla dzieci czasu wolnego realizowana jest w sposób interesujący i oparty                                

o indywidualne potrzeby i zdolności, poprzez pomoc w nauce, organizację zabaw oraz 

dodatkowe zajęcia sportowe, teatralno-artystyczne, zajęcia z robotyki/informatyki i z języka 

angielskiego. Zajęcia ukierunkowane są na profilaktykę i pomoc dziecku. Praca wychowawcza 

z dziećmi polega na rozwijaniu ich zainteresowań.  
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Dodatkowo utworzenie Punktu Wsparcia Rodziny obejmuje wsparcie psychologa, pedagoga - 

w miarę potrzeb w ten sposób nastąpi poszerzenie dotychczasowego zakresu działań 

profilaktycznych wspierających rodzinę w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych 

Na realizację projektu „Świetlice środowiskowe w Gminie Sobków” wydatkowano 

389 449,52zł  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  

Program „Wspieraj Seniora” 

Na realizację zadania w ramach Programu „Wspieraj Seniora” w 2020r. zgodnie z umową 

89/OPS/2020 z dnia 4 listopada 2020r. Gmina Sobków otrzymała środki w formie dotacji 

celowej  na realizację zadania w okresie od 20.10.2020r. do 31.12.2020r.. Realizatorem 

Programu był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobkowie, poprzez pracowników 

socjalnych. Na realizację zadania z dotacji wykorzystano kwotę 6.000,00zł, środki własne 

wykorzystano w kwocie 1.517,20zł. 

Celem programu było 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 mogła być udzielana również seniorom poniżej 70 roku 

życia. Usługa wsparcia polegała na pomocy w czynnościach, które wymagają wyjścia z domu, 

a w szczególności: na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, 

w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej, zakup lekarstw, opłacenie rachunków. 

Usługa zrobienia zakupów i ich dostarczenie było dla seniora bezpłatne. Senior pokrywał za 

rozliczeniem koszt zakupów. Pomoc przeznaczona była dla seniorów Gminy Sobków, a w 

szczególności dla osób zamieszkujących samotnie, których rodzina z różnych przyczyn nie 

mogła zabezpieczyć ich potrzeb (np. kwarantanna, izolacja domowa). 

O udzielenie pomocy zgłosiło się 12 osób.  

Program „Czyste powietrze”  

W dniu 1 października 2020r. r. weszła w życie ustawa dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie 

ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw, która 

poprzez dodanie przepisu art. 411 ust. 10h ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony 

środowiska , wprowadziła nowe zadanie dla wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. 

Zadanie polega na wydaniu zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu 

przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego dla osoby fizycznej, która 

zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska                                          

i Gospodarki Wodnej, na podstawie żądania o wydanie takiego zaświadczenia. 

W dniu 21 października 2020r. ogłoszony został nabór wniosków do drugiej części Programu 

„Czyste powietrze”, która daje możliwość ubiegania się części społeczeństwa o niższych 

dochodach o większe środki finansowe czyli podwyższony poziom dofinansowania. Składając 
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wniosek o podwyższony poziom dofinansowania osoba załącza zaświadczenie                                            

o dochodach. Do wydawania zaświadczeń upoważnieni zostali pracownicy Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Sobkowie. W okresie 3-ch ostatnich miesięcy 2020r. wydanych zostało 

7 zaświadczeń po złożeniu przez osoby zainteresowane żądania wydania zaświadczenia o 

wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka 

gospodarstwa domowego. 

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 WSPÓŁFINANSOWANY                           

Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM PODROGRAM 2019 

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego                    

z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym pozyskaną przez GOPS                     

w Sobkowie we współpracy z Bankiem Żywności w Kielcach, jest dotarcie z pomocą 

żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w naszej gminie.  W ramach programu  

osoby te mogły skorzystać ze wsparcia w postaci paczek żywnościowych, które  Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobkowie przygotował dla 500 osób. W sumie w trzech 

transportach przywieziono 24.290 kg żywności w tym min. makaron, ryż, mleko, cukier, olej, 

gołąbki, szynkę drobiową i inne. 

W dwóch transportach i rozładunku żywności z Banku Żywności brali udział żołnierze                                  

z 10 Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Ze względu na stan epidemii i zakazu 

zgromadzeń, przed Świętami Wielkanocnymi paczki żywnościowe zostały dowiezione do 

rodzin przez Ochotniczą Straż Pożarną z Sokołowa Górnego i Ochotniczą Straż Pożarną                               

z Sobkowa. Osoby korzystające ze wsparcia Programu w naszej gminie mogły również wziąć 

udział w ciekawych warsztatach edukacyjnych dotyczących wzmacniania samodzielności                          

i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. Wsparcie działaniami 

towarzyszącymi, pozwala na zwiększenie wymiaru pomocy żywnościowej, która realizowana 

jest w ramach Programu.  

Ponadto GOPS w Sobkowie pozyskał we współpracy z Bankiem Żywności w Kielcach produkty 

poza programowe, które Bank Żywności pozyskał do rozdysponowania od producentów z 

uwagi na krótki termin przydatności, w postaci min. produktów żywnościowych, soków, 

napojów w ogólnej ilości 3.244,84 kg.  
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12.  ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW 

 

                          Zakład Wodociągi Gminne w Sobkowie jest samorządowym zakładem 

budżetowym nie posiadającym osobowości prawnej. 

Zakład prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków. 

Przedmiot działalności zakładu obejmuje: 

- zaopatrzenie w wodę gospodarstw domowych w budynkach mieszkalnych, wielorodzinnych 

i jednorodzinnych, zaopatrzenie w wodę przemysłu, obiektów usługowych, dostarczenie wody 

na potrzeby jednostek straży pożarnej, a także usługi dodatkowe związane pośrednio                                

z działalnością podstawową ( wydawanie warunków technicznych, dokonywanie wpięć do sieci  

oraz opiniowanie dokumentacji). 

- odprowadzanie ścieków bytowo- gospodarczych z terenu Gminy Sobków do Oczyszczalni                     

w Sobkowie. 

Zakład utrzymuje i eksploatuje w zakresie dostaw wody: 

- 9 ujęć wody podziemnej 

- 4 pompownie wody 

- 3 obiekty zbiorników wyrównawczych.  

Obecnie, w rozliczeniach z odbiorcami usług Zakład  stosuje taryfę dla zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, która została zatwierdzona przez 

Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie decyzją  

nr  KR.RET.070.133.2018. Odbiorca usług świadczonych przez Zakład płaci jeden abonament. 

Wysokość cen i stawek za dostarczoną wodę 

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Cena za dostarczaną 

wodę w zł netto za 

m3 

Stawka opłaty 

abonamentowej    

w zł netto na 

odbiorcę/m-c 

1 2 3 4 

1 

 

2 

 

3 

 

 Gospodarstwa domowe 

 

 Zarządcy bloków wielorodzinnych 

  

Pozostali odbiorcy 

 

3,48 

 

3,48 

 

3,48 

 

2,91 

 

10,00 

 

2,91 
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 Wysokość cen i stawek za odprowadzanie ścieków 

Lp. Taryfowa grupa odbiorców  Cena za odprowadzone 

ścieki w zł netto za m³ 

Stawka opłaty 

abonamentowej w zł 

netto za m³ 

1 2 3 4 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5. 

 Gospodarstwa domowe ścieki 

odprowadzane ciśnieniowo 

 Gospodarstwa domowe, ścieki 

odprowadzane grawitacyjnie 

 Zarządcy budynków 

wielokalowych oraz domy 

pomocy społecznej 

Pozostali odbiorcy, ścieki 

odprowadzane ciśnieniowo 

 Pozostali odbiorcy , ścieki 

odprowadzane grawitacyjnie  

5,75 

 

6,08 

 

6,08 

 

5,75 

 

6,08 

2,91 

 

2,91 

 

10,00 

 

2,91 

 

2,91 

 

Woda dostarczana jest siecią   do 24 miejscowości. Długość sieci wodociągowej – 100,862 km 

Pracę obsługi remontowej wykonują 2 osoby. Do zakresu obowiązków dochodzi wymiana 

legalizacyjna wodomierzy.  Pracownicy wodociągów  wykonują również wpięcia do sieci, 

usuwanie awarii na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.  W 2020 r. dokonano odbioru 26 wpięć 

do sieci wodociągowej oraz 41 wpięć do sieci kanalizacyjnej. W ciągu 2020 r. na wodociągu 

odnotowano 30 awarii związanych głównie z wyciekiem wody oraz wymianą niesprawnych 

zasuw, hydrantów p.poż   Do obsługi wodociągów pracownicy używają samochodu Ducato. 

 

W zakresie obsługi kanalizacji i Oczyszczania ścieków zakład obsługuje: 

Ścieki są odbierane z 11 miejscowości. Długość sieci kanalizacyjnej - 69, 993 km 

- oczyszczalnie ścieków 1szt 

- pompownie sieciowe ścieków 21 szt. 

- pompownie przydomowe - 403 szt. 

Obsługa techniczna Oczyszczalni  ścieków  obejmuje  6,5 etatu. 

Oczyszczalnia i przepompownie sieciowe wymagają całodobowego dozoru. 

 W 2020 r. usunięto ponad 165 awarii w pompowniach przydomowych.   

Do obsługi kanalizacji  pracownicy używają ciągnika escort z osprzętem oraz 



RAPORT O STANIE GMINY ZA 2020 ROK 
 
 

96 
 

samochodu Dacia Van. 

Obsługa biurowa: 

Wykonuje 4,5 etatu. Dotyczy wystawiania faktur, wpłat, rejestracja wpłat, windykacja zaległych 

należności, sprawy kadrowe , płace, księgowość, sprawozdawczość, zawieranie umów, 

prowadzenie dokumentacji ujęć wody i oczyszczalni, obsługa interesantów korzystających                       

z usług. Planowanie pracy pracowników i nadzór. Ponadto obsługujemy instytucje takie jak: 

Urząd Skarbowy, ZUS, Inspektorat Sanitarny, Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie                             

w Krakowie, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Urząd Marszałkowski, Starostwo 

Powiatowe, Urząd Miar. Komenda Powiatowa Straży Pożarnej, Urząd Gminy w Sobkowie, 

Urząd Dozoru Technicznego, Państwowa Inspekcja Pracy. Prowadzone jest  także zaopatrzenie 

w materiały. 

Obsługę inkasencką wykonuje 1 osoba, prowadząc 4 razy do roku rozliczanie usługobiorców. 

Odczyty w budynkach zbiorowego zamieszkania są dokonywane raz w miesiącu. 

Wydano 65 warunki techniczne podłączenia do sieci wodociągowej i  kanalizacyjnej oraz 11 

opinii. 

Zakład obsługiwało 18 pracowników na 15 6/6 etatów tj. obsługa  administracyjno-księgowa 

6,00 etatów, obsługa techniczno-konserwacyjna wodociągów - 2 etaty, inkasent 1 etat, 

sprzątaczka - 1/6 etatu, obsługa oczyszczalni - 6,5 etatów. 

       Zakład w okresie  od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. sprzedał 215.980,969 m³ wody                               

i odebrał 113.127,922 m³ ścieków dostarczonych siecią kanalizacyjną oraz 6.689,165 m³ 

ścieków dowożonych do oczyszczalni. 

W okresie sprawozdawczym uzyskano następujące przychody ogółem 1594025,51 zł:   

1. Z tytułu dostarczania wody – 824.093,49 zł 

- sprzedaży wody  -  741.678,87 zł 

- opłaty stałej  - 80.645,20  zł 

- sprzedaż związana z usługami wodociągowymi – 1.769,42 zł 

2. Z tytułu  zbiorowego odprowadzania ścieków -  730.745,71 zł 

- odbioru ścieków dostarczanych siecią kanalizacyjną – 668.271,81 zł 

- opłata stała  - 8.960,58 zł 

- opłata za ścieki dowożone – 53.513,32 zł 

- usługi związane z działalnością oczyszczalni – 5.101,60 zł 

3. Przychodów z tytułu  odsetek , kosztów upomnień wezwań dotyczących nieterminowych 

regulowań należności – 3.217,79zł 

4. Zwolnienie z opłacenia należności z tytułu składek za marzec 2020 r. o kwotę – 29.145,78 zł 

- pozostałe przychody finansowe ( zapłacone odsetki od należności ) – 1721,14 zł 

 

 W okresie sprawozdawczy poniesiono koszty ogółem 1485149,33 zł 

1. Z tytułu zbiorowego zaopatrzenia w wodę – 744.037,66 

2. Z tytułu zbiorowego odprowadzania ścieków – 731.085,91zł 

3. Pozostała działalność  - 6.417,09 zł 

4. Korekty podatku VAT – 3.608,67 zł 
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Zakład na koniec okresu sprawozdawczego posiadał środki pieniężne w wysokości 110.644,70 

zł oraz środki obrotowe  (materiały w magazynie) w wysokości 23.028,94 zł 

Należności netto z tytułu świadczonych usług i rozrachunków z budżetami wyniosły 78.225,06 

zł. 

Stan zobowiązań z tytułu zakupu usług, materiałów i rozrachunków z budżetami 

wyniósł 152085,42 zł. 

Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 

( minus) – 59813,28 zł. 

 

 Ponadto Zakład Wodociągi Gminne w Sobkowie wykorzystał w 2020 r. z Urzędu Gminy 

Sobkowie dotację celową w wysokości 57094,32 zł netto w tym: 

1. Opracowano pięć dokumentacji na rozbudowę krótkich odcinków sieci wodociągowej i sieci 

kanalizacyjnej dla miejscowości Brzegi, Jawór, Mokrsko Dolne, Stare Kotlice, Miąsowa – 

18250,00 zł. 

3. Opracowano dokumentację na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w msc. 

Sokołów Górny - 4500,00 zł 

2. Rozbudowano sieć kanalizacji ciśnieniowej  o długości 22,02 mb z przepompownią 

przydomową  w msc. Sokłów Dolny nr ew. 137 – 9721,11 zł 

3. Rozbudowano sieć wodociągową  o długości 91,08 mb w msc. 

 Sokołów Górny nr ew. 229  - 12658,22 zł  

4. Rozbudowano sieć wodociągową  o długości 175,77 mb w msc. 

 Sokołów Górny nr ew. 171/2 i 357  - 11964,99 zł  
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13. OPIEKA ZDROWOTNA 

 

Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sobkowie funkcjonuje w oparciu o:          

1/ Ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,                                                

2/ Ustawę z dnia 27 sierpnia 2004r o oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków                        

3/ Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń 

gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.                                                  

 4/ Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń 

gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego,            

5/ Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń 

gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, 

6/ Statut Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sobkowie.    

Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej został wpisany w dniu  08.12.1998 r do Rejestru Podmiotów 

Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Świętokrzyskiego pod 

numerem  000000014725 oraz wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

0000005961. Cel działalności: prowadzenie działalności leczniczej poprzez udzielanie 

świadczeń zdrowotnych i promocję zdrowia, w szczególności poprzez podejmowanie                               

i prowadzenie działań służących profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub 

poprawy zdrowia. Stosownie do zawartych umów na świadczenia zdrowotne z Świętokrzyskim 

Oddziałem Wojewódzkim NFZ w Kielcach mieszkańcy Gminy Sobków objęci powszechnym 

ubezpieczeniem zdrowotnym mają zagwarantowany dostęp do świadczeń z zakresu:                                                                         

 -  podstawowej opieki zdrowotnej,                                                                                         

 -  świadczeń ogólnostomatologicznych,                                                                                              

  -  świadczeń z zakresu ginekologii i położnictwa,                        

 -  programu profilaktyki chorób odtytoniowych  

 

I. Świadczenia z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. 

Świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej w 2020 r  realizowane były zgodnie                                           

z zawartą umową ze Świętokrzyskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ w Kielcach                                         

z dnia 26 stycznia 2017 r o udzielanie świadczeń gwarantowanych w rodzaju podstawowa 

opieka zdrowotna. Umowa na świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej została zawarta 

na okres od 01.01.2017 na czas nieoznaczony i obejmuje:                                                                                   
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a/ świadczenia zdrowotne realizowane przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej,  

b/ świadczenia zdrowotne realizowane przez pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej,  

c/ świadczenia zdrowotne realizowane przez pielęgniarkę szkolną.                                               

W zakresie podstawowej opieki zdrowotnej pacjenci mają zagwarantowaną opiekę medyczną 

w dni robocze w godzinach od 8ºº do 18 ºº. Uzupełnieniem świadczeń zdrowotnych z zakresu 

podstawowej opieki zdrowotnej są świadczenia wykonywane przez  pielęgniarki 

środowiskowo rodzinne działające bezpośrednio w terenie i współpracujące                                                     

z lekarzami POZ. Na terenie  Gminy w ramach zawartych z NFZ ten rodzaj usług prowadzą               

4  pielęgniarki środowiskowo rodzinne. Oprócz tych podmiotów na terenie Gminy funkcjonuje 

NZOZ GRACA MED oraz  dwa prywatne gabinety świadczące usługi z zakresu rehabilitacji.                     

W leki i inne wyroby medyczne mieszkańcy mają możliwość zaopatrzenia się w aptece                            

w Sobkowie  i w Miąsowej. Czas pracy aptek jest spójny z czasem pracy Ośrodków Zdrowia.                

W sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia lub w tzw. stanach nagłych, które mogą 

prowadzić do istotnego uszczerbku zdrowia, mieszkańcy gminy mają prawo wezwać 

pogotowie ratunkowe lub zgłosić się sami do SOR . W innych sytuacjach gdzie nie ma 

bezpośredniego zagrożenia życia w godz. od 18.00 do  8.00 dnia następnego oraz całodobowo w 

soboty, niedziele i święta, pacjenci mają zapewnioną opiekę zdrowotną w ramach nocnej                

i świątecznej opieki zdrowotnej. Pacjenci mogą sami zgłosić się do ambulatorium                             

w Jędrzejowie przy ul. Małogoskiej 25. Osobom obłożnie chorym, starszym nie mającym 

możliwości osobistego zgłoszenia się do ambulatorium, pomoc medyczna może być udzielona 

w miejscu zamieszkania. Wg stanu na 31 grudnia 2020 opieką lekarską objętych jest 5 962 

pacjentów. Opieką lekarską  objęci są również podopieczni Domu Pomocy Społecznej                             

w Mnichowie.  Aktywnych deklaracji  wyboru lekarzy podstawowej opieki przyjętych do 

rozliczeń z NFZ było 5 962 pacjentów  w tym w wieku:     

 od 0 do 6  lat     262 osób                                                                      

od 7 do 19 lat     853 osób                                                                                                             

od 20 do 39 lat                       1 553 osób                                                                                         

od 40 do 65 lat                          1 640 osób                                                                                                   

od 66 do 75 lat                             349 osób                                                                                  

 powyżej 75 lat                            152 osoby            

z chorobami przewlekłymi  i DPS       1 153 osoby     

  

Poza kompleksową opieką zdrowotną  świadczoną przez lekarzy  Gminnego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej uzupełnieniem są świadczenia zdrowotne wykonywane przez pielęgniarki 

podstawowej opieki zdrowotnej oraz pielęgniarkę szkolną, która sprawuje opiekę medyczną 

nad dziećmi w szkołach naszej Gminy. Tą opieką objętych jest 821 uczniów. Przy realizacji 

świadczeń  z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej korzysta z usług podwykonawców 

wykonujących badania diagnostyczne i obrazowe. Dla zapewnienia ciągłości i dostępności  do 

badań są podpisane umowy z wieloma podmiotami wykonującymi te badania min z: 
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- ZPOZ w Jędrzejowie wykonujący diagnostykę RTG i badania laboratoryjne,                  

 -  Diagnostyka Sp z o.o w Krakowie wykonująca badania laboratoryjne. Próbki do badań 

pobierane są we wtorki i piątki na miejscu od godz 7 30 do 10 00. Pacjenci mają możliwość 

wykonania badań laboratoryjnych na miejscu  również tych, które  są wykonywane za 

odpłatnością pacjenta, nie mieszczących się w wykazie badań gwarantowanych w ramach 

świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej.                                                                                                            

- Specjalistyczny Gabinet Lekarski Edyta Dąbkowska wykonująca badania USG,                                                

- Artmedik Sp z o.o w Jędrzejowie wykonująca  diagnostykę RTG i badania laboratoryjne,                                                                                                                           

- Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach wykonujące badania wynikające z realizacji 

pakietu onkologicznego.         

W zakresie szczepień obowiązkowych, wszystkie dzieci, które są zapisane do Gminnego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej są zaszczepione zgodnie z kalendarzem szczepień. Stan 

zatrudnienia personelu medycznego w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej Gminnego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej jest wystarczający do aktualnych potrzeb i rozmiarów prowadzonej 

działalności. W podstawowej opiece zdrowotnej zatrudnionych jest  5 lekarzy. Kwalifikacje 

zawodowe lekarzy POZ odpowiadają wymaganiom określonych przez Ministerstwo Zdrowia. 

W POZ pracują lekarze ze specjalizacją lekarza rodzinnego, chorób wewnętrznych a także 

lekarza  sprawującego  opiekę lekarską nad najmłodszymi pacjentami. W  podstawowej opieki 

zdrowotnej zatrudnionych jest 5 pielęgniarek na umowę o pracę  w tym jedna z kwalifikacjami 

pielęgniarki położnej. W 2020 r lekarze podstawowej opieki zdrowotnej udzielili 28 035 porad 

co przy 253 dniach roboczych średnio dziennie udzielanych jest 110 porad lekarskich.  

Epidemia koronawirusa, która do Polski dotarła w marcu 2020 r, spowodowała wprowadzenie 

wielu zmian w funkcjonowaniu podstawowej opieki zdrowotnej. Udzielanie porad przez 

lekarzy rodzinnych w przypadkach gdzie tylko jest to możliwe, realizowane jest zdalnie poprzez 

teleporadę tj, bez bezpośredniego kontaktu  z lekarzem (recepta, zwolnienie, zaświadczenie, 

konsultacja). W innych przypadkach, o których decyduje lekarz, kiedy niezbędna jest  

konsultacja lekarska,  pacjenci zgłaszają się bezpośrednio do Ośrodków Zdrowia w Sobkowie 

lub Miąsowej. W podstawowej opiece zdrowotnej wszyscy pacjenci są przyjmowani przez 

lekarzy w dniu zgłoszenia z zachowaniem obowiązujących środków ostrożności. Zachowanie 

dystansu społecznego, środki ochrony indywidualnej, kwarantanna były głównymi 

narzędziami do zapobiegania rozprzestrzeniania się  koronawirusa. W związku z tą sytuacją                  

w Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej wprowadzono zmiany w funkcjonowaniu 

podstawowej opieki zdrowotnej w taki sposób, by w tym trudnym czasie, w maksymalnym 

stopniu zapewnić pacjentom dostęp do lekarzy pierwszego kontaktu. Gminny Zakład Opieki 

Zdrowotnej w Sobkowie zgłosił swój udział w Narodowym Programie Szczepień  ochronnych 

przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 wskazując dwa punkty szczepień ochronnych w Ośrodkach 

Zdrowia w Sobkowie i Miąsowej. Od stycznia 2021 rozpoczął się proces szczepień przeciwko 

wirusowi SARS-CoV-2.   
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II. Leczenie stomatologiczne 

Organizacja udzielania świadczeń z zakresu stomatologii. 

 Na terenie naszej gminy pod szyldem Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

funkcjonują  dwa gabinety stomatologiczne w Ośrodku Zdrowia w Miąsowej i w Ośrodku 

Zdrowia w Sobkowie,                             

Czas pracy poradni stomatologicznych.  

Ośrodek Zdrowia w Sobkowie: 

poniedziałek   od   800   do 1330                                                                                  
wtorek            od   1200 do 1800                                                                                                                         
środa             od    800  do 1330                                                                                              
czwartek       od   1200 do 1800                                                                                                                                                            

piątek            od    800  do 1300      
 
Ośrodek Zdrowia w Miąsowej: 
                                                                                                                                                                                      
czwartek od   8 00 do 15 00                                                                                                                             
piątek      od   8 00 do 15 00 

                       
Świadczenia zdrowotne z zakresu stomatologii wykonywane są zgodnie z warunkami                          

i  umową  zawartą z NFZ o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie 

stomatologiczne finansowane ze środków  publicznych. Dodatkowo poza godzinami pracy 

przewidzianymi do wykonywania świadczeń gwarantowanych wprowadzono możliwość 

wykonywania świadczeń poza kontraktem z NFZ. Świadczenia ponadstandardowe a także 

udzielane osobom nieubezpieczonym są wykonywane na koszt pacjenta za jego zgodą. Przy 

realizacji świadczeń z zakresu świadczeń stomatologicznych  Gminny Zakład Opieki 

Zdrowotnej korzysta z usług podwykonawców wykonujących badania obrazowe i usługi                          

w zakresie protetyki w tym: 

− Specjalistyczny Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej  „MOTO-MED” w Kielcach, 

Kazimiera Sikora 

− Pracownia Protetyczna Irena Dynia w Pińczowie,                                                             

     Stan zatrudnienia personelu medycznego  

W poradniach stomatologicznych zatrudnionych jest dwóch lekarzy stomatologów.                       

W poradni stomatologicznej w Sobkowie zatrudniony jest lekarz stomatolog na umowę 

cywilnoprawną w wymiarze pełnego etatu, w poradni stomatologicznej w Miąsowej na 

umowę cywilnoprawną w wymiarze 1/2 etatu. W 2020 lekarze stomatolodzy Gminnego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej udzielili 2 191 porad lekarskich, w tym 645 porad dla dzieci                     

i młodzieży w wieku do 18 lat.                                                                                                        
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III.   Ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie ginekologii i położnictwa 

Poradnia ginekologiczno-położnicza świadczy usługi w ramach umowy z NFZ o udzielanie 

świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie: położnictwa i ginekologii, pobieranie materiału                        

z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego, świadczenia zabiegowe                                   

w położnictwie i ginekologii, świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii – diagnostyka 

onkologiczna. 

Czas pracy poradni ginekologiczno położniczej.  

czwartek  od  1400 do 1800 

 Poradnia wyposażona jest w  standardowe wyposażenie każdego gabinetu ginekologicznego 

w postaci aparatu: USG, detektora tętna płodu  i KTG. Aparat USG jest wykorzystywany nie 

tylko przez lekarzy ginekologów ale również na potrzeby  podstawowej opieki zdrowotnej.                      

W zależności od liczby skierowań wystawionych przez lekarzy poz co dwa tygodnie lekarz 

radiolog na miejscu wykonuje badania USG.  

 Stan zatrudnienia personelu medycznego  

Świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii realizowane  są przez lekarza ginekologa-

położnika zatrudnionego na podstawie umowy cywilnoprawnej oraz pielęgniarkę położną. 

Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sobkowie przy realizacji świadczeń z zakresu świadczeń 

położnictwa i ginekologii korzysta z usług podwykonawców wykonujących badania 

laboratoryjne i obrazowe w tym: 

− NZOZ Zakład Patologii Sp z o.o w Kielcach 

−  Diagnostyka Sp z o.o w Krakowie 

− Artmedik Sp z o.o w Jędrzejowie 

− Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach 

W 2020  udzielono 716 porad lekarskich.  

IV. Informatyzacja Gminnego  Zakładu Opieki Zdrowotnej 

W ramach wspólnego projektu realizowanego przez Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej                        

w Sobkowie, Gminny Ośrodek Zdrowia w Rakowie  oraz Samodzielny Publiczny Zakłady Opieki 

Zdrowotnej w Nowej Słupi w 2020 został rozliczony projekt wdrożenia elektronicznej 

dokumentacji medycznej. Projekt współfinansowany był z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Działania 7.1 „Rozwój e-społeczeństwa, Osi 7 „Sprawne usługi 

publiczne”  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020. Całkowity koszt inwestycji to 442 959 zł brutto z tego dofinansowanie z EFRR 370 
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781,55 zł. Koszt wdrożenia elektronicznej dokumentacji medycznej w Gminnym Zakładzie 

Opieki Zdrowotnej w Sobkowie wynosił 153 199,71 zł w tym dofinansowanie 128 776,39 zł.  

  

V. Sytuacja ekonomiczno- finansowa Zakładu.                                                                                    

Dane wynikające z sprawozdania finansowego za 2020 a także  analiza w tym prognozy 

świadczą o stabilności ekonomiczno-finansowej Zakładu. Za 2020 r Zakład osiągnął nadwyżkę 

przychodów nad kosztami w kwocie 298 655,80 zł. Kapitał własny Zakładu na 31.12.2020 

wynosił 1 084 910,83 zł  w tym: fundusz założycielski 42 591,19 zł, kapitał zapasowy 743 663,84 

zł oraz niepodzielony zysk za 2020 r 298 655,80 zł.       

                                    

VI. Działalność inwestycyjno remontowa. 

Wykonanie planu wydatków o charakterze  inwestycyjnym za  2020       247 770,64 zł                                                   
w tym: 
1/ Wymiana ogrodzenia budynku Ośrodka Zdrowia w Sobkowie                           15 900,00 zł 
2/ Dokończenie termomodernizacji budynku  Ośrodka Zdrowia w Miąsowej      231 870,64 zł 
wraz remontem podjazdu dla osób niepełnosprawnych.       
 
W grudniu 2020 zakończono prace zwiazane z termomodernizacją budynku Ośrodka Zdrowia 
w Miąsowej. 
Umowa została podpisana z  Firmą BARTEX-Krzysztof Blicharski na  wykonanie zadania pn. 
“Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Miąsowej” . 
Nadzór inwestorski pełniła Firma ADM Projekt Sp z o.o. 
Zakres prac obejmował min: 

– docieplenie fundamentów, 
– wykonanie opaski z kostki brukowej wokół budynku, 
– docieplenie ścian, z wykonaniem nowej elewacji, 
– wymianę parapetów okiennych i obróbki blacharskie, 
–  położenie płytek gresowych na schodach glównego wejścia, 
– wykonanie nowego podestu wejściowego od wschodniej strony budynku. 

Koszt tych prac łacznie z opracowaniem dokumentacji przetargowej i nadzorem inwestorskim 
wyniósł 202 815,18 zł. 
Dodatkowo zostały wykonane prace związane z: 

– remontem podjazdu dla osób niepełnosprawnych, 
– położeniem płytek gresowych na balkonach lokali mieszkalnych, 
– remontem murów oporowych i obróbki blacharskie daszków przy wjeździe do garażu, 
– montażem zadaszenia balkonu od wschodniej strony budynku. 
– przedłużenie komina od centralnego ogrzewania 

Koszt robót dodatkowych wyniósł 29 055,46 zł. 
Łączny koszt tej  iwestycji to 279 696,56 zł i został sfinansowany z dotacji budżetu Gminy 
Sobków w kwocie 80 000 zł oraz z środków własnych Zakładu 199 696,56 zł. 
W 2021 r planowane są dalsze prace a dotyczyć będą  zagospodarowania terenu wokół 
budynku.Planowane jest wykonanie parkingu dla pacjentów Ośrodka Zdrowia,   
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zagospodarowanie wolnej przestrzeni z uwzględnieniem elementów układu roślinności i małej 
architektury. 
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14. DZIAŁALNOŚĆ SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY 

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Sobkowie działa jako samorządowa instytucja kultury 

na podstawie Statutu nadanego Uchwałą nr XXXII/202/2006 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 8 

lutego 2006 r. z póź. zm. Celem statutowym Biblioteki jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb 

czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianie wiedzy i rozwój kultury. Do statutowych 

zadań biblioteki należy gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów 

bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu, 

prowadzenie działalności informacyjnej i bibliograficznej, popularyzacja książki, informacji, 

wiedzy i czytelnictwa oraz współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami 

upowszechniania kultury, organizacjami społecznymi i młodzieżowymi. Biblioteka swoją 

działalność skupia także na rozwijaniu zainteresowań czytelniczych wśród dzieci i młodzieży 

oraz dorosłych mieszkańców Gminy Sobków.  

Gminna Biblioteka Publiczna posiada trzy filie biblioteczne w miejscowościach: 

Miąsowa, Mokrsko i Chomentów. W Bibliotece zatrudnionych jest 6 pracowników, co stanowi 

4,25 etatów przeliczeniowych. 

 

I. Infrastruktura. Prace remontowo – gospodarcze 

Siedziba Gminnej Biblioteki Publicznej w Sobkowie znajduje się na ul. Źródłowej 4 

w budynku Szkoły Podstawowej. Filia biblioteczna w Miąsowej mieści na piętrze budynku 

należącego do Gminy Sobków, natomiast Filie w Mokrsku Dolnym i Chomentowie 

prowadzą swoją działalność w budynkach tamtejszych szkół.  Lokale zajmowane przez 

biblioteki użytkowane są na podstawie terminowych umów użyczenia, a ich powierzchnie 

wynoszą: 

- GBP Sobków – 79,25 m² 

- Filia Miąsowa – 111,31 m² 

- Filia Mokrsko – 77,80 m² 

- Filia Chomentów – 51,00 m². 

W 2020 r. wykonano następujące prace remontowo – gospodarcze: 

- remont czterech pomieszczeń w Filii bibliotecznej w Chomentowie. W ramach prac 

remontowych m. in. usunięto tapety, zaszpachlowano i pomalowano ściany, oczyszczono 

i pomalowano ramy okienne, pomalowano parapety, kaloryfery i drzwi 

- naprawa pokrycie stropodachu (usunięcie nieszczelności) w Filii bibliotecznej w Miąsowej 

- przeniesienie wyposażenia i księgozbioru w związku ze zmianą pomieszczeń Filii 

bibliotecznej w Mokrsku, doposażenie placówki w wykładzinę podłogową, grzejniki 

centralnego ogrzewania, odkurzacz 

- montaż wiatrołapu z poliwęglanu – zadaszenie drzwi wejściowych Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Sobkowie. 
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II. Budżet  

Budżet Gminnej Biblioteki Publicznej w 2020 roku wyniósł 278 199,62 zł. Biblioteka 

otrzymała dotację podmiotową z budżetu Gminy Sobków w wysokości 280 000,00 zł, którą 

wydatkowano w 95,93% tj. kwotę 268 615,34 zł. Ponadto pozyskano dotację celową z 

Biblioteki Narodowej w wysokości 9 500,00 zł na dofinansowanie zadania w ramach 

Programu Wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" Priorytet 1 - Zakup 

nowości wydawniczych do bibliotek publicznych. Przychody własne (odsetki bankowe) 

Biblioteki w 2020 r. wyniosły 84,28 zł. 

 

III. Szkolenia pracowników  

Pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Sobkowie uczestniczyli w bezpłatnych 

szkoleniach zorganizowanych przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Kielcach w ramach 

zadania „To czego nie było … w bibliotece – szkolenia dla bibliotekarzy”. Celem szkoleń było 

podniesienie kompetencji pracowników bibliotek w zakresie wykorzystania nowych 

technologii w pracy z użytkownikami oraz pozyskiwania nowych użytkowników. Zajęcia 

odbyły się on-line według następującego harmonogramu: 

- 02.09; 09.09.2020 r. – Groza nie musi być taka straszna. Jak przyciągnąć młodzież 

do biblioteki za pomocą straszydeł starych i nowych? 

- 07-08.10.2020 r. – Od serialu do książki. Od książki do serialu. Przyciąganie młodzieży 

do biblioteki za pomocą najnowszych produkcji Netflixa i HBO 

- 18-19.11.2020 r. – Re-miks w bibliotece! Jak wykorzystać nowe technologie w pracy 

z czytelnikami. 

 

IV. Zbiory 

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Sobkowie oraz filiach bibliotecznych na dzień 

31.12.2020 znajdowało się 31 957 jednostki inwentarzowe książek o łącznej wartości 

312 334,17 zł, w tym: 

- GBP Sobków – 11907 wol. o wartości 150 598,98 zł 

- Filia Miąsowa – 8905 wol. o wartości 57 153,41 zł 

- Filia Mokrsko – 5416 wol. o wartości 52 498,02 zł 

- Filia Chomentów – 5729 wol. o wartości 52 083,76 zł. 

 

V. Gromadzenie zbiorów 

W 2020 roku w bibliotekach przybyło w sumie 941 wol. książek na kwotę 19 140,00 zł. 

Zakupiono 871 książek o wartości 19 000,00 zł, w tym: 

- zakup z dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Sobków – 460 wol. o wartości 9 500,00 zł 

- zakup z dotacji Biblioteki Narodowej w ramach Programu wieloletniego „Narodowy 

Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek 

publicznych – 411 wol. o wartości 9 500,00 zł. 



RAPORT O STANIE GMINY ZA 2020 ROK 
 
 

107 
 

Ponadto 70 wol. książek o wartości 140,00 zł otrzymano w darze. 

Zakupione, jak i otrzymane w darze książki, zostały wpisane do ksiąg inwentarzowych 

księgozbiorów, opracowane i skatalogowane w programie bibliotecznym MATEUSZ. 

Ponadto prenumerowano 11 tytułów czasopism o wartości 1883,87 zł oraz 2 tytuły 

otrzymywano bezpłatnie – Głos Sobkowa, Powiat jędrzejowski. 

 

VI. Ubytkowanie zbiorów 

W 2020 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Sobkowie oraz Filiach bibliotecznych 

przeprowadzono selekcję zbiorów. Ubytkowano w sumie 1835 wol. książek zniszczonych, 

zaczytanych oraz zawierających nieaktualne treści. W ramach selekcji wyłoniono 

z księgozbiorów pozycje do ubytkowania, sporządzono protokoły likwidacyjne, usunięto 

pieczęcie, wykreślono ubytkowane tytuły w księdze inwentarzowej, usunięto karty 

z katalogu alfabetycznego i rzeczowego. 

 

VII. Inwentaryzacja księgozbiorów (skontrum) 

W 2020 roku, działając zgodnie z § 31 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie sposobu ewidencji materiałów 

bibliotecznych (Dz.U. z 2008 r. nr 205, poz. 1283), przeprowadzono skontrum księgozbioru: 

- Filii Chomentów – w dniach 8-14 lipca 2020 r. 

- Filii Mokrsko – w dniach 9-10; 16-24 listopada 2020 r. 

W wyniku przeprowadzonych inwentaryzacji ustalono stan faktyczny księgozbiorów.  

Porównano zapisy w księgach inwentarzowych ze stanem faktycznym, ustalono 

i wyjaśniono zaistniałe różnice między zapisami inwentarzowymi a stanem faktycznym 

zbiorów oraz ustalono braki w księgozbiorze, uznając je za braki względne (termin na ich 

odnalezienie to data następnego skontrum). 

 

VIII. Czytelnictwo i udostępnianie zbiorów 

1. Czytelnicy: 

W 2020 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Sobkowie zarejestrowano ogółem 893 

czytelników, w tym: 

- GBP Sobków – 507 

- Filia Miąsowa – 186 

- Filia Mokrsko – 85 

- Filia Chomentów – 115. 

 

Poniżej w sposób tabelaryczny i wykresowy przedstawiono podział czytelników 

zarejestrowanych w 2020 roku wg grup wiekowych oraz strukturę czytelników wg zajęcia 

(GUS) 
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Tabela. 1. Czytelnicy zarejestrowani w 2020 roku wg grup wiekowych 

 

Biblioteka 

Dzieci 

0-5 

lat 

Dzieci 

6-12 

lat 

Dzieci 

13-15 

lat 

Młodzież 

16-19 

Lat 

Osoby 

20-24 

lata 

Osoby 

25-44 

lata 

Osoby 

45-60 

lat 

Osoby 

powyżej 

60 lat 

GBP 

Sobków 
28 111 50 27 16 125 84 66 

Filia 

Miąsowa 
32 60 13 18 4 31 16 12 

Filia 

Mokrsko 
13 41 7 0 2 12 5 5 

Filia 

Chomentó

w 

6 42 10 7 1 27 14 8 

RAZEM 79 254 80 52 23 195 119 91 

 

 

 
 

Tabela. 2. Struktura czytelników wg zajęcia (GUS) 

 

Biblioteka Osoby uczące się 

(M) 

Osoby 

zatrudnione 

(Z) 

Osoby niezatrudnione 

(NZ) 

9%

28%

9%
6%3%

22%

13%
10%

Czytelnicy wg grup wiekowych

Dzieci 0-5 lat

Dzieci 6-12 lat

Dzieci 13-15 lat

Młodzież 16-19 lat

Osoby 20-24 lata

Osoby 25-44 lata

Osoby 45-60 lat

Osoby powyżej 60 lat
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GBP Sobków 197 166 144 

Filia Miąsowa 99 29 58 

Filia Mokrsko 64 13 8 

Filia Chomentów 65 38 12 

RAZEM 425 246 222 

 

 

 
 

 2. Wypożyczenia zbiorów na zewnątrz: 

W 2020 roku w bibliotekach wypożyczono ogółem 12 617 woluminów, w tym: 

- GBP Sobków – 7776 

- Filia Miąsowa – 1909 

- Filia Mokrsko – 600 

- Filia Chomentów – 2332 

Największą liczbę wypożyczeń odnotowano z działu literatury pięknej dla dorosłych – 7986 

wol., następnie z literatury pięknej dla dzieci i młodzieży – 3796 wol. Ponadto wypożyczono 

370 wol. z literatury popularnonaukowej oraz 465 egz. czasopism. 
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Wypożyczenia na zewnątrz w podziale na rodzaj zbiorów 

 

 
 3. Korzystanie ze zbiorów na miejscu 

Liczba udostępnień materiałów bibliotecznych na miejscu wyniosła ogółem 203, w tym: 

- GBP w Sobkowie – 192 

- Filia Miąsowa – 0 

- Filia Mokrsko – 11 

- Filia Chomentów – 0 

Najliczniejszą grupę udostępnionych materiałów w czytelni stanowią czasopisma (94%). 

4. Odwiedziny 

W omawianym okresie biblioteki Gminy Sobków odwiedziło w sumie 6478 osób. 

Wypożyczalnie odwiedziło 6139 osób. W czytelni materiały biblioteczne udostępniono 70 

osobom. Z bezpłatnego dostępu do Internetu skorzystało 192 osoby, w tym: 

- GBP Sobków – 29 

- Filia Miąsowa – 127 

- Filia Mokrsko – 7 
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- Filia Chomentów – 29 

Ponadto 77 osób uczestniczyło w 6 spotkaniach kulturalno-edukacyjnych zorganizowanych 

przez biblioteki.  

 
 

IX. Działalność informacyjno-bibliograficzna 

W ramach prac informacyjno-bibliograficznych bibliotekarze tworzyli i udostępniali 

czytelnikom katalogi alfabetyczne oraz rzeczowe, pomagali w wyszukiwaniu literatury 

zgodnie z zapotrzebowaniem czytelników a także udostępniali informacje o regionie. 

W sumie w omawianym okresie w naszych bibliotekach udzielono czytelnikom 197 

informacji rzeczowych i bibliograficznych. 

 

X. Działalność kulturalno-edukacyjna  

Aktywność Gminnej Biblioteki Publicznej w Sobkowie w zakresie działalności kulturalno-

edukacyjnej, upowszechniania wiedzy i rozwoju kultury wynika z jej statutowych zadań. 

Przy ich realizacji Biblioteka współpracuje z organizacjami i instytucjami z terenu Gminy  

oraz regionu. 

Działalność kulturalno-edukacyjną, mającą na celu integrację różnych środowisk, 

pozyskiwanie nowych grup czytelniczych, prowadzenie edukacji kulturalnej dzieci 

i młodzieży oraz popularyzację czytelnictwa, Biblioteka realizowała poprzez: 

a) wystawy okolicznościowe np.: 

- „Mikołaj Rej – życie i twórczość” – wystawka biograficzna; 

- Dzień pamięci żołnierzy wyklętych; 

- Pielgrzymki Jana Pawła II do Polski – wystawa biograficzna; 

- 11 Listopad Dzień odzyskania niepodległości – wystawa książek; 

b) ekspozycje nowości wydawniczych; 

c) zajęcia literacko-plastyczne dla dzieci - grupy przedszkolne; 

d) spotkania literacko-muzyczne: „Wieczór z łezką czyli w starym kinie”; 

e) akcję „Mała książka-wielki człowiek”; 

f) ogólnopolską akcję społeczną pod patronatem Prezydenta RP – Narodowe Czytanie. 

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Sobkowie dnia 9 marca zaprosiła swoje czytelniczki na 

spotkanie pt. „Wieczór z łezką czyli w starym kinie” zorganizowane z okazji 
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Międzynarodowego Dnia Kobiet.  W miłej atmosferze licznie przybyłym gościom młodzież 

przedstawiła program artystyczny zawierający utwory literackie poświęcone rozważaniom 

o kobiecości. Cytowane utwory przeniosły panie w lata trzydzieste 20 wieku. Wśród 

recytowanych utworów znalazły się między innymi: „Piosenka dla Pań” oraz „Cóż za radość” 

Włodzimierza Krzemińskiego, „Wojna płci” Ludwika J. Kerna, „Łzy to nie wstyd”, „Giewont 

i księżyc” czy „Głos z oddali” Andrzeja Sikorowskiego. Wyjątkowość spotkania 

zorganizowanego przez bibliotekę podkreśliły życzenia 

dla pań, nastrojowa muzyka oraz wyświetlana w tle 

prezentacja multimedialna o kobietach. W spotkaniu 

uczestniczyło 36 osób. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W 2020 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Sobkowie po raz kolejny włączyła się 

w ogólnopolską akcję Narodowe Czytanie. W dziewiątej odsłonie Narodowego Czytania pod 

patronatem pary prezydenckiej RP wspólnie czytano fragmenty dramatu Juliusza Słowackiego 

„Balladyna”. Narodowe Czytanie zorganizowano z zachowanie zasad reżimu sanitarnego w 

związku z trwającym stanem epidemii - spotkanie odbyło się na świeżym powietrzu i 

uczestniczyło w nim 11 osób. W szkolnej altanie odczytano akt I scenę 1 i 3 „Balladyny” w 

podziale na role. Biblioteka otrzymała z Kancelarii Prezydenckiej pamiątkową pieczęć 

tegorocznej akcji.   
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W omawianym okresie Biblioteki Gminy Sobków kontynuowały realizację projektu 

Instytutu Książki skierowanego do dzieci w wieku przedszkolny w ramach ogólnopolskiej 

kampanii „Mała książka - wielki człowiek”. Akcja ma zachęcić rodziców do odwiedzania 

bibliotek i codziennego czytania z dzieckiem. Każde dziecko w wieku przedszkolnym (3-6 lat), 

które odwiedzi bibliotekę, otrzymuje w prezencie Wyprawkę Czytelniczą na dobry czytelniczy 

start. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny zarówno dla bibliotek, jak również dla dzieci 

i ich rodziców.  

 

 

 

 

XI. Epidemia wirusa SARS-CoV-2 

 

 

W związku ze stanem epidemii w Polsce rządowy sztab kryzysowy z udziałem Ministra 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego zdecydował o czasowym zamknięciu instytucji kultury, 

w tym bibliotek. Gminna Biblioteka Publiczna w Sobkowie oraz jej filie w Miąsowej, 

Mokrsku i Chomentowie były nieczynne dla czytelników w terminach: 

- 12 marca - 18 maja 2020 r. 

- 9 – 27 listopada 2020 r. 

W tym czasie pracownicy wykonywali prace wewnętrzne, realizując tym samym zadania 

statutowe Biblioteki, do których należy gromadzenie i opracowywanie materiałów 

bibliotecznych. Bibliotekarze katalogowali książki w programie bibliotecznym Mateusz, 

ubytkowali książki zniszczone i zawierające nieaktualne treści, sporządzali wykazy nowości 

wydawniczych do zakupu oraz statystyki czytelnicze, wykonywali prace porządkowo – 

gospodarcze.  W listopadzie przeprowadzono skontrum księgozbioru w Filii w Mokrsku. 

W związku z trwającą epidemią oraz obowiązującymi obostrzeniami nie odbyły się 

planowane spotkania kulturalno-edukacyjne.   
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ZAKOŃCZENIE 

  

Rok 2020 obfitował w szereg działań mających na celu poprawę życia mieszkańcom. To kolejny 

już rok, w którym prowadzono wiele inwestycji w miejscowościach naszej Gminy.  W tym roku 

część inwestycji mimo trudności spowodowanych pandemią została ukończona, inne są                      

w trakcie realizacji. Realizowany jest projekt inwestycyjny pn. Poprawa gospodarki wodno -  

ściekowej na terenie Gminy Sobków, która ma na celu budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz 

z infrastrukturą towarzyszącą. Wpłynie to na poprawę życia mieszkańców, jak i dbałość o nasze 

środowisko. Otwierając się na potrzeby społeczności lokalnej podjęto starania dotyczące 

rozbudowy oświetlenia ulicznego na terenie gminy. Ma to na celu poprawę bezpieczeństwa 

mieszkańców. W roku 2020 została również podpisana pre umowa dotycząca 

termomodernizacji Urzędu Gminy w Sobkowie, a także złożono wniosek dotyczący 

termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Sobków. Zakres 

działań to między innymi wykonanie elewacji i ocieplenia szkół i przedszkoli z terenu naszej 

gminy oraz Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej. W projekcie tym ujęty został również 

montaż paneli fotowoltaicznych, wymiana oświetlenia na energooszczędne. Stworzenie jak 

najlepszych warunków do pracy  i nauki naszych najmłodszych mieszkańców jest dla nas 

priorytetem, bo to oni stanowią przyszłość. 

Nadal realizujemy założenia  projektu w partnerstwie z sąsiednimi gminami, który pozwoli na 

wymianę wodomierzy u mieszkańców Gminy Sobków, a zakup przenośnych urządzeń do 

odczytu przyczyni się do szybszego, ekonomiczniejszego rozliczania kosztów za  zużycie.  

Pomimo ogłoszonej w 2020 r. pandemii COVID-19, która utrudniła realizację podjętych 

inicjatyw na różnych płaszczyznach, Gmina Sobków prowadziła wiele priorytetowych 

inwestycji ukierunkowanych zarówno na poprawę efektywności energetycznej, budowę  

i poprawę jakości dróg gminnych, rozwój infrastruktury edukacyjnej, zaspokajania potrzeb 

społecznych, realizację uchwał Rady Gminy w Sobkowie oraz funduszu sołeckiego. Działania 

te w dynamiczny sposób wpływają na rozwój Gminy Sobków oraz wzmacniają wypracowany 

wizerunek gminy przyjaznej mieszkańcom. 

Rok 2020 był kolejnym, który przyniósł zmiany w każdej miejscowości. Te działania nie byłyby 

możliwe, gdyby nie zaangażowanie i wiedza urzędników, Radnych, Sołtysów, organizacji 

pozarządowych, a przede wszystkim mieszkańców, którzy najlepiej wiedzą, co należy poprawi 

w ich otoczeniu. Dziękujemy wszystkim za wsparcie, informacje  

i napływające wnioski, z których część została zrealizowana w 2020 roku, a kolejne oczekują 

na realizację w tegorocznym i przyszłych budżetach. Zachęcamy do aktywnego uczestnictwa 

w życiu sołectw poprzez włączanie się do działalności zarówno Kół Gospodyń Wiejskich, 

Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych jak i innych form działania na rzecz promocji 

miejsca, w którym żyjemy.  

 

 

 


