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Szanowni Państwo, 

  

Stosownie do art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym przedkładam 

Raport o stanie Gminy Suchedniów za 2018 rok. W raporcie zestawiliśmy najważniejsze dane                

o aspektach funkcjonowania, które zostały przedstawione według stanu na dzień 31 grudnia 2018 

roku. 

Zebrane informacje od kierowników wydziałów Urzędu Miasta i Gminy, jednostek 

organizacyjnych oraz instytucji są źródłem informacji o stanie naszej Gminy i zostały przetworzone 

na potrzebę przedmiotowego dokumentu. Dokument podzielony został tematycznie; zgodnie                         

z zamieszczonym spisem treści. Raport opisuje sytuację Gminy pod względem działalności 

inwestycyjnej, finansów Gminy, stanie mienia komunalnego, ochrony środowiska, przestrzeni 

miejskiej, pomocy społecznej, oraz działalności oświatowej i kulturalnej.  W raporcie wprowadzone 

zostały zapisy o realizacji przyjętych i obowiązujących programach, strategii, polityk i uchwał Rady 

Miejskiej. 

Raport o stanie Gminy zawiera informacje pozwalające ocenić i przeanalizować różne 

zagadnienia związane z działalnością Gminy w roku kalendarzowym 2018. 

Dokument został przygotowany po raz pierwszy w roku bieżącym i w kolejnych latach będzie 

przygotowywany i przedkładany w terminie do 31 maja za rok poprzedni. Raport stanowi płaszczyznę 

do dokonania oceny działalności organu wykonawczego w roku poprzednim. 

  

 

Zachęcam Państwa do zapoznania się z raportem   
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I. INFORMACJE OGÓLNE 

  

1. Ogólna charakterystyka Gminy Suchedniów 

 

Gmina Suchedniów położona jest w północnej części Województwa Świętokrzyskiego, 

jednocześnie stanowi jedną z pięciu Gmin Powiatu Skarżyskiego.  

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

oraz 18,98 % powierzchni Powiatu Skarżyskiego. Największy udział w powierzchni Gminy stanowią 

grunty leśne 4 859 ha ( 64,85%) powierzchnia gruntów ornych wynosi 1 270 ha (16,95%), natomiast 

pozostałe grunty i nieużytki zajmują 513 ha (6,85%).  

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

droga wojewódzka 751 o długości 6 530 m  oraz linia kolejowa nr 8 relacji Warszawa Zachodnia – 

Kraków Główny. 

Gminę Suchedniów tworzą 4 Sołectwa - Krzyżka, Michniów, Mostki i Ostojów oraz Miasto 

Suchedniów, na terenie którego utworzonych jest 7 osiedli. 

 

2. Demografia 

 

Gminę zamieszkuje  10 126 mieszkańców; przy czym miasto zamieszkuje 8 312. Do końca 

2018 roku, w stosunku do roku 2017 zwiększyła się liczba mieszkańców Gminy o 273 osoby                   

( Miasto 222 osoby, Gmina 51 osób). Demografię mieszkańców ilustruje poniższa tabela:  

Wyszczególnienie 
Stan na 

31.12.2017 

Stan na 

31.12.2018 
Skutek +/_ 

Osoby zameldowane w tym: 

Miasto 

Gmina 

9 853 

8 090 

1 763 

10 126 

8 312 

1 814 

+273 

+222 

+51 

Urodzenia 

Zgony 

70 

136 

78 

125 

+8 

(-)11 

Osoby zamężne (w związkach małżeńskich) 5 032 5 153 +121 

Zameldowania 

Wymeldowania 

174 

300 

196 

309 

+22  

+9 

Kobiety do 60 roku życia 

Mężczyźni do 65 roku życia 

3 666 

4 180 

3 623 

4 155 

(-)43 

(-)25 

Kobiety pow. 60 roku życia 

Mężczyźni pow. 65 roku życia 

1 605 

764 

1 681 

835 

+76 

+71 
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 Ludność w poszczególnych jednostkach pomocniczych 

 

 

 

Na dzień 31 grudnia 2018 roku zarejestrowanych w  Powiatowym Urzędzie Pracy było 562 osoby 

bezrobotne, w tym 268 kobiet. Spośród ogólnej liczby bezrobotnych najwyższy odsetek stanowią 

osoby długotrwale bezrobotne - 275 osób oraz osoby powyżej 50 roku życia - 152. 

 

3. Jednostki organizacyjne Gminy 
 

W Gminie funkcjonują następujące jednostki budżetowe : 

 Urząd Miasta i Gminy Suchedniów, 

 Zakład Gospodarki Komunalnej w Suchedniowie, 

  Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suchedniowie, 

 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchedniowie, 

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

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

 Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Wandy Łyczkowskiej w Ostojowie, 

  Przedszkole Samorządowe im. Jana Pawła II w Suchedniowie,  
 

 oraz samorządowe instytucje kultury : 

 Suchedniowski Ośrodek Kultury „Kuźnica” w Suchedniowie, 

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

127

422 433

781

128

432
458

796

Krzyżka Michniów Mostki Ostojów

31.12.2017

31.12.2018
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W planach finansowych na rok 2018 przewidziano następujące dochody i wydatki 

powyższych jednostek organizacyjnych: 

 

Nazwa jednostki 
Plan  01.01.2018 Plan 31.12.2018 

dochody wydatki dochody wydatki 

Urząd Miasta i Gminy 

Suchedniów 
37 543 809,50 18 404 567,50 38 252 726,67 19 311 239,06 

Zakład Gospodarki 

Komunalnej 
4 653 100,00 4 868 881,00 4 634 276,00 4 907 106,00 

Ośrodek Sportu                   

i Rekreacji 
250 500,00 1 087 111,00 324 200,00 1 132 611,00 

Miejsko-Gminny 

Ośrodek Pomocy 

Społecznej 

93 000,00 10 410 605,00 55 800,00 11 167 070,00 

Samorządowa Szkoła 

Podstawowa Nr 1 
11 000,00 4 283 366,00 10 600,00 4 549 685,45 

Samorządowa Szkoła 

Podstawowa Nr 3 
9 300,00 2 998 017,00 9 300,00 2 975 673,38 

Samorządowa Szkoła 

Podstawowa                            

w Ostojowie 

1 100,00 1 933 572,00 5 750,00 1 987 326,79 

Przedszkole 

Samorządowe 
40 250,00 1 616 040,00 37 480,00 1 585 301,65 

     

Suchedniowski 

Ośrodek Kultury 

„Kuźnica” 

 

961 500,00 

 

961 500,00 1 058 500,00 1 058 500,00 

Miejsko – Gminna 

Biblioteka Publiczna 
350 650,00 350 650,00 393 358,44 393 406,71 
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II.  INFORMACJE FINANSOWE    

 

Dochody wykonane za 2018 rok wyniosły 42 378 329,02 zł. Udział dochodów własnych                          

w dochodach ogółem stanowił 55,7 % i wyniósł  23 612 545,87 zł. 
 

 Struktura dochodów przedstawiała się następująco: 

 dochody z podatków i opłat zostały zrealizowane w 99,8 % i stanowiły 12,2 % dochodów 

wykonanych, 

  udziały w podatkach zrealizowano w 106,5 % i stanowiły 17,7  % dochodów wykonanych, 

 subwencje zrealizowano w 100 % co stanowiło 20 % wykonanych dochodów, 

 dotacje ogółem zrealizowano z uwzględnieniem zwrotów / rozliczeniem w 2018r/ w 95,2 %  

wielkości zaplanowanej i stanowiły   36,2 % dochodów, 

 pozostałe dochody zrealizowano w 90,3 % i stanowiły one  13,8 % dochodów wykonanych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dochody własne Gminy Suchedniów w roku 2018 według źródeł: 
 

I. Podatki i opłaty 5 183 710,65 zł 

II. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych 7 513 783,67 zł 

III. Dochody z majątku Gminy    138 444,00 zł 

IV. Pozostałe dochody 1 201 940,16 zł 

V. Wpływy od jednostek budżetowych 4 527 821,30 zł 

VI. Inne dochody należne Gminie na podstawie odrębnych przepisów      

( w tym dotacje z budżetów innych JST) 

5 046 846,09 zł 

Łącznie dochody własne  23 612 545,87 zł 

 

12,20% (1)

17,70% (2)

20,00% (3)

36,20% (4)

13,80% (5)

DOCHODY BUDŻETU GMINY 2018

1. DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT

2. UDZIAŁY W PODATKACH

3. SUBWENCJE

4. DOTACJE

5. POZOSTAŁE DOCHODY
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Dochody z tytułu podatków od osób fizycznych zamknęły się kwotą 2 820 219,35 zł, w tym: 

 wpłaty podatku od nieruchomości wyniosły 2 136 045,15 zł – tj. 99,8 % wartości   zaplanowanej, 

 wpłaty podatku rolnego wyniosły 45 918,48 zł – tj. 105,6 % planu, 

 wpłaty podatku leśnego wyniosły 28 082,77 zł – tj. 108 % planu, 

 wpływy z podatku od środków transportowych zamknęły się kwotą 89 751,08 zł – tj. 108,1 % 

wielkości zaplanowanej. 

 

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

wyniosły łącznie 7 513 783,67 zł i stanowiły 106,5 % wielkości zaplanowanej w budżecie. 

Wykonanie w stosunku do roku 2017 było wyższe o  729 810,46 zł.  

 

 Pozostałe dochody zrealizowano: 

 wpływy od jednostek budżetowych; w kwocie 4 527 821,30 zł tj. 88,9% wielkości 

zaplanowanych ogółem, 

 wpływy z majątku gminy w kwocie 138 444,00 zł tj. 100,5 % w stosunku do planu, 

 wpływy z pozostałych dochodów zrealizowano w kwocie 1 201 940,16 zł – 98,1 % wielkości 

zaplanowanych. 

 

Do oceny pozycji finansowej Gminy na tle innych jednostek posługujemy się wskaźnikiem 

G. Jest to kwota podstawowych dochodów podatkowych na jednego mieszkańca Gminy, przyjęta do 

obliczania subwencji wyrównawczej. Na rok 2018 wskaźnik ten wynosił 1131,65 zł, natomiast na 

2019 rok wynosi 1 203,63 zł. Analogicznie wskaźniki dla kraju wynoszą odpowiednio: 2018 r. – 1 

668,68 zł; 2019 r. – 1 790,33 zł.  

 

Wskaźnik G - zestawienie porównawcze 

 

 2017 2018 2019 

JST z najniższym wskaźnikiem 424,77 390,29 406,76 

GMINA Suchedniów 1 108,59 1 131,65 1 203,63 

JST  z najwyższym wskaźnikiem 34 825,79 31 962,75 31 910,49 

Wskaźnik krajowy 1 596,61 1 668,68 1 790,33 

Udział wskaźnika Gminy Suchedniów                            

we wskaźniku krajowym 
69,43 % 67,82 % 67,23 % 
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Poniesione wydatki zamknęły się kwotą 45 422 573,60 zł. Udział wydatków majątkowych  

w wydatkach ogółem stanowił 23,2 % i w porównaniu do roku 2017 wskaźnik ten jest wyższy                       

o 14,7 punktów procentowych.  Kwota wzrostu wyniosła 7 094 989,44 zł. 

 

Wydatki Gminy Suchedniów za rok 2018 według głównych działów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W 

 

Pomoc społeczna 10 926 374,85 zł 

Oświata 13 973 132,77 zł 

Pozostałe zadania Gminy w tym:  

gospodarka mieszkaniowa, leśnictwo, kultura 

fizyczna, sport, obsługa długu publicznego, 

planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 

452 688,16 zł 

Gospodarka komunalna 13 164 453,15 zł 

Administracja, w tym: 

wynagrodzenia, remonty budynku, koszty 

eksploatacyjne, ubezpieczenia budynków, usługi 

telekomunikacyjne, organizacja wyborów,                  

zakup materiałów  i wyposażenia 

3 195 891,22 zł 

Kultura 2 535 303,56 zł 

Drogi i transport 739 665,01 zł 

Bezpieczeństwo 132 777,12 zł 

Ochrona zdrowia 302 287,76 zł 
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W strukturze wydatków ponad połowa środków ( 54,82 %) wydatkowana jest na oświatę                            

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

 

 

Na dzień 31 grudnia 2018 roku zadłużenie Gminy Suchedniów zamknęło się kwotą                         

16 550 000,00 zł i stanowiło 39,1 % dochodów ogółem  oraz 70,1 % dochodów własnych.                   

Poziom wolnych środków po odliczeniu obsługi zadłużenia wyniósł 256 159,80 zł. 

 

 

 

 

 

Dynamika dochodów i wydatków 2018 rok 

 

Wyszczególnienie 2017 r. 2018 r. 4=3/2 

1 2 3 4 

Dochody wykonane; 

- dochody bieżące 

- dochody majątkowe 

39 192 593,69 

37 884 576,27 

1 308 017,42 

42 378 329,02 

37 080 237,63 

5 298 091,39 

108,1 

97,8 

405,0 

Wydatki poniesione; 

- wydatki bieżące 

- wydatki majątkowe 

40 319 845,28 

36 879 685,53 

3 440 159,75 

45 422 573,60 

34 887 424,41 

10 535 149,19 

112,6 

94,6 

306,2 

Wynik operacyjny 

(nadwyżka/deficyt) 

 

(-) 1 127 251,59 

 

(-)3 044 244,58 

 

270,0 

 

Wynik wykonania budżetu 2018 roku został zrealizowany w kwocie niższej                                     

od zaplanowanego o kwotę 1 241 636,08 zł. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 

otrzymane w kwocie 7 373 362,00 zł były wyższe od roku 2017 o kwotę 729 810,46 zł.                        

Dotacje rozwojowe pozyskano w kwocie 5 040 821,09 zł. Na drogi gminne pozyskano dotacje                  

w kwocie 120 691,00 zł, natomiast na przebudowę szkoły podstawowej 48 129,47 zł. Wykonanie 

wydatków inwestycyjnych/majątkowych w stosunku do planu wyniosło 90,1 %.  

W wieloletniej prognozie finansowej Gminy Suchedniów zaplanowano środki na spłatę 

kredytów długoterminowych wraz z odsetkami. Poza rokiem 2019 zaplanowana jest nadwyżka 

operacyjna przeznaczona na spłatę rat kredytowych przypadających w danym roku budżetowym.  
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Realizując budżet na 2018 rok dokonywane były zmiany budżetu poprzez wydawanie 

zarządzeń dotyczących zmian w budżecie oraz zmian w planie finansowym; takich zarządzeń                   

w 2018 roku zostało wydanych  51. 

 

 Szczegółowa informacja dotycząca realizacji budżetu została przedstawiona                               w 

odrębnym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za rok 2018. 
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III.  DZIAŁALNOŚĆ RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE W ROKU 2018 

 

Rada Miejska jest organem stanowiącym i kontrolnym wybieranym na pięcioletnią   kadencję 

(po raz pierwszy od kadencji 2018- 2023). Do właściwości Rady Miejskiej należą wszystkie sprawy 

pozostające w zakresie działania Gminy, a wynikające z art. 7 ust.1  ustawy                 o samorządzie 

gminnym oraz określone w odrębnych ustawach. Rada obraduje na sesjach zwołanych przez 

Przewodniczącego Rady. Na przestrzeni 2018 roku Rada odbyła 13 posiedzeń                ( przy czym 

VII kadencja odbyła 10 posiedzeń), na których podjęto 77 uchwał ( w tym nowa kadencja – 26 

uchwał). Od grudnia 2018 roku posiedzenia Rady Miejskiej są transmitowane                 on-line. 

Wykaz uchwał Rady Miejskiej w Suchedniowie podjętych w 2018 roku 

Lp. nr uchwały  z dnia  w sprawie 

  1. 1/I/2018 15.02.2018 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Suchedniowie oraz 

planów pracy stałych Komisji Rady na 2018 rok. 

  2.  2/I/2018   w sprawie trybu udzielenia i rozliczenia dotacji dla niepublicznych 

przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Suchedniów przez inny 

niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu 

kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania. 

  3. 3/I/2018   zmieniająca uchwałę w sprawie wykazu przystanków 

komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków 

komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym                   

jest Gmina Suchedniów. 

  4. 4/II/2018  06.03.2018  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia 

międzygminnego. 

  5. 5/III/2018  19.03.2018 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności              

za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych. 

  6. 6/III/2018  w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez 

publiczne przedszkole i oddziały przedszkolne w publicznych 

szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Suchedniów. 

  7. 7/III/2018  w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 

  8. 8/III/2018  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Suchedniów na lata 2018 – 2038. 

  9. 9/III/2018  w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2018 

10. 10/III/2018  w sprawie podziału Miasta i Gminy Suchedniów na okręgi wyborcze, 

ustalenia ich granic oraz liczby radnych wybieranych                w 

każdym okręgu wyborczym. 

11. 11/III/2018  w sprawie podziału Miasta i Gminy Suchedniów na stałe obwody 

głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych 

komisji wyborczych. 
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12. 12/III/2018  w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w sprawie 

wspólnego przygotowania i przeprowadzenia postępowań                        

o udzielenie zamówień publicznych na zakup energii elektrycznej 

oraz na dystrybucję energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej. 

13. 13/III/2018  w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 

Suchedniów w 2018 roku. 

14. 14/III/2018  w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Suchedniów. 

15. 15/IV/2018 19.04.2018 w sprawie porozumienia ramowego pomiędzy Gminą Suchedniów, 

Powiatem Skarżyskim i PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

16. 16/IV/2019  w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów 

pedagogicznych i doradców zawodowych w placówkach 

oświatowych prowadzonych przez Gminę Suchedniów 

17. 17/IV/2018  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Suchedniów na lata 2018 – 2038. 

18. 18/IV/2018  w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2018. 

19. 19/IV/2018  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy. 

20. 20/IV/2018  w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności 

przejazdu i przechodu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Suchedniów. 

21. 21/V/2018 24.05.2018 w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej                   

w Suchedniowie VII kadencji 2014 – 2018. 

22. 22/V/2018  w sprawie powołania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej                   

w Suchedniowie VII kadencji 2014 – 2018. 

23. 23/V/2018  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Suchedniów na lata 2018 – 2038. 

24. 24/V/2018  w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2018. 

25. 25/V/2018  w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego dotyczącej Sieradowickiego Parku 

Krajobrazowego. 

26. 26/V/2018  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej. 

27. 27/V/2018  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym 

nieruchomości niezabudowanych, położonych w Suchedniowie przy 

ul. Poziomkowej. 

28. 28/V/2018  w sprawie upoważnienia Kierownika Zakładu Gospodarki 

Komunalnej w Suchedniowie do załatwiania indywidualnych spraw z 

zakresu administracji publicznej. 

29. 29/VI/2018 21.06.2018 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu 

Skarżyskiego w sprawie zmian w podziale Powiatu Skarżyskiego          

na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby 
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radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach           

do Rady Powiatu Skarżyskiego. 

30. 30/VI/2018  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego                              

wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Suchedniów          

za 2017 rok. 

31. 31/VI/2018  w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy 

Suchedniów za 2017 rok. 

32. 32/VI/2018  w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych na terenie Gminy Suchedniów. 

33. 33/VI/2018  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Suchedniów na lata 2018 – 2038. 

34. 34/VI/2018  w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2018. 

35. 35/VI/2018  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Skarżyskiemu. 

36. 36/VI/2018  w sprawie zmiany wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy 

Suchedniów. 

37. 37/VII/2018 28.06.2018 w sprawie ustalenia dopłat do taryfowych cen wody i ścieków 

obowiązujących w Zakładzie Gospodarki Komunalnej                              

w Suchedniowie. 

38. 38/VII/2018  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Suchedniów na lata 2018 – 2038. 

39. 39/VII/2018   w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2018. 

40. 40/VIII/2018 03.09.2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Suchedniów na lata 2018 – 2038. 

41. 41/VIII/2018  w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2018. 

42. 42/IX/2018 27.09.2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Suchedniów na lata 2018 – 2038. 

43. 43/IX/2018  w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2018. 

44. 44/IX/2018  w sprawie określenia szczegółowości budżetu Gminy Suchedniów. 

45. 45/IX/2018  w sprawie zmian w uchwale Nr 48/VII/2010 Rady Miejskiej                     

w Suchedniowie w sprawie trybu prac nad projektem uchwały 

budżetowej. 

46. 46/IX/2018  w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości 

gruntowej. 

47. 47/IX/2018  w sprawie zmian w Uchwale nr 13/III/2018 Rady Miejskiej                    

w Suchedniowie z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia 

programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Suchedniów w 2018 roku. 
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48. 48/IX/2018  w sprawie zmiany uchwały Nr 69/XIV/2016 Rady Miejskiej                     

w Suchedniowie z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu 

Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Suchedniów. 

49. 49/X/2018 18.10.2018 w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Suchedniów. 

50. 50/X/2018  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Suchedniów na lata 2018 – 2038. 

51.  51/X/2018  w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2018 

Kadencja 2018 – 2023 

52.  1/I/2018  22.11.2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej                              w 

Suchedniowie VIII kadencji 2018-2023. 

53. 2/I/2018  w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej                      

w Suchedniowie VIII kadencji 2018-2023. 

54. 3/I/2018  w sprawie ustalenia ilości, rodzajów i składów osobowych komisji 

stałych Rady Miejskiej. 

55. 4/II/2018 29.11.2018 w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki                                  i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018. 

56. 5/II/2018  w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Suchedniów                   

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi             

w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego                        i 

o wolontariacie na rok 2019. 

57. 6/II/2018  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Suchedniów na lata 2018 – 2038. 

58. 7/II/2018  w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2018. 

59. 8/II/2018  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. 

60. 9/II/2018  w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy 

informacji i deklaracji podatkowych w podatku od nieruchomości, 

podatku rolnym, podatku leśnym. 

61. 10/II/2018  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych. 

62. 11/II/2018  w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej                       

oraz określenia inkasentów. 

63. 12/II/2018  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, 

poboru podatków w drodze inkasa oraz określenia inkasentów. 

64. 13/II/2018  w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku 

budżetowego. 

65. 14/II/2018  w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości 

gruntowej oraz o wyrażenie zgody na odpłatne ustanowienie prawa 

służebności gruntowej. 
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66. 15/II/2018  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy. 

67. 16/II/2018  w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy 

Suchedniów. 

68. 17/III/2018 28.12.2018 w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Gminy 

Suchedniów do Zgromadzenia Członków Związku Gmin Gór 

Świętokrzyskich. 

69. 18/III/2018  w sprawie wystąpienia Gminy Suchedniów ze Związku 

Międzygminnego o nazwie „Związek Gmin Gór Świętokrzyskich”. 

70. 19/III/2018  w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w 

zakresie dożywiania „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. 

71. 20/III/2018  w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do 

przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, 

świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku 

lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów 

żywnościowych oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie 

dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego                           

lub rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, dla osób 

objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin                  

w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 

2023. 

72. 21/III/2018  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki                                    

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019. 

73. 22/III/2018  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii w Gminie Suchedniów na rok 2019. 

74. 23/III/2018  w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2018. 

75. 24/III/2018  w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchedniów na 

lata 2019 - 2038. 

76. 25/III/2018  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchedniów na 2019 rok. 

77. 26/III/2018  w sprawie zmiany uchwały Nr 10/II/2018 Rady Miejskiej                         

w Suchedniowie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia 

stawek podatku od środków transportowych. 

 

Spośród powyższych Uchwał podjętych na przestrzeni 2018 roku, wszystkie zostały zrealizowane.

  

Rada Miejska funkcjonowała w roku ubiegłym poprzez następujące stałe komisje: 

 Komisja Rewizyjna, 

 Komisja Budżetu i Finansów, 

 Komisja Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Ładu Publicznego, 

 Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Turystyki. 
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    Od nowej kadencji również działają powyższe stałe komisje; powołana została również 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, której obowiązek powołania wynikał ze znowelizowanej ustawy 

o samorządzie gminnym. 

 

IV. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  

 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku powierzchnia gruntów stanowiących własność 

Gminy Suchedniów wynosiła 125,8091 ha. Wartość wskazanych gruntów wyceniona została                  

na 16 181 935,49 złotych - w tym grunty oddane w użytkowanie wieczyste (na cele komercyjne              

i mieszkaniowe) – 7,7638 ha - o wartości  5 772 980,00. Grunty oddane na cele mieszkaniowe,               

z dniem 1 stycznia 2019 roku stały się własnością dotychczasowych użytkowników wieczystych. 

 Grunty wydzierżawione lub wynajęte stanowiły powierzchnię 0,3980 ha, natomiast 

nieruchomości o powierzchni 15,70 ha zostały oddane w trwały zarząd z przeznaczeniem                     na 

realizację statutowych zadań jednostkom budżetowym tj.: 

  Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suchedniowie,  

 Zakład Gospodarki Komunalnej,  

 Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 1 im. Emilii Peck w Suchedniowie,  

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

 Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Wandy Łyczkowskiej w Ostojowie,  

  Przedszkole Samorządowe im. Jana Pawła II w Suchedniowie.  

 

Ponadto Gmina Suchedniów zarządza wskazanymi poniżej budynkami: 

 budynek Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Fabrycznej 5 w Suchedniowie,  

 dawny budynek Urzędu Miasta i Gminy - ul. Sportowa 1,  

 budynek OSP Suchedniów,  

 budynek OSP Ostojów,  

 budynek przychodni przy ul. Emilii Peck 9 A (oddany w dzierżawę),  

 budynki socjalne - ul. Mickiewicza, ul. Emilii Peck, ul. Berezów.  

 

Zarządzanie wskazanymi budynkami związane jest przede wszystkim  z wykonywaniem 

przeglądów rocznych i pięcioletnich stanu technicznego budynków, prowadzeniem książek obiektów 

budowlanych, a także wykonywaniem zarówno drobnych napraw jak i kompleksowych remontów 

oraz wykonywaniem działań związanych z przepisami p. poż i BHP.  
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1. Plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości 

 

Zarządzeniem Nr 0050.7.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów z dnia 2 lutego 2015 

roku przyjęty został Plan wykorzystania Gminnego Zasobu Nieruchomości. Dokument przyjęty 

został na lata 2015 – 2018. Wskazane opracowanie zawiera w sobie informacje  

na temat nieruchomości zaliczonych do gminnego zasobu, prognozę obejmującą udostępnianie 

nieruchomości zasobu oraz nabywania nieruchomości do zasobu, poziom wydatków związanych               

z udostępnianiem zasobu nieruchomości, wpływy osiągane z tytułu użytkowania wieczystego, 

dzierżawy, najmu i sprzedaży, a także aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego                        

i trwałego zarządu. W planie zawarty został również program zagospodarowania nieruchomościami 

wchodzącymi w skład zasobu. W 2019 roku planowana jest aktualizacja przedmiotowego 

dokumentu.  

 

2. Obrót nieruchomościami w Gminie 

 

W 2018 roku Gmina Suchedniów zakupiła działkę gruntu o nr ewidencyjnym geod. 4529/1  

o powierzchni 0,0046 ha,  położoną przy ul. Berezów w Suchedniowie. Nieruchomość zakupiona 

została w związku z realizacją zadania pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Berezów                         

i w ul. Koszykowej w Suchedniowie" - zlokalizowana na niej została przepompownia ścieków. Cena 

działki - 7 000,00 złotych.  

 

 Do sprzedaży przeznaczone zostały kolejno wymienione nieruchomości: 

 udział 1/2 w działce o nr 285/2 o powierzchni 0,0670 ha położonej w Ostojowie, 

 udział 3/5 w działce  o nr 1188 o powierzchni 0,2634 położonej w Suchedniowie                   przy 

ul. Warszawskiej, 

 działka o nr 1059/5 o powierzchni 0,3402 ha położonej w Suchedniowie  

przy ul. Warszawskiej (z możliwością zabudowy w drugiej linii), 

 działka o nr 147 o powierzchni 0,1000 ha położona w Mostkach, 

 działka o  nr 1134/3 o powierzchni 1,77 ha położona w Mostkach, 

 udział 1/4 w nieruchomości zabudowanej oznaczonej nr działki 2648 o powierzchni 1,1400 ha 

położonej w Suchedniowie przy ul. Kieleckiej. 
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V. INFORMACJE DOTYCZĄCE REALIZACJI POLITYK, PROGRAMÓW                     

I STRATEGII   

 

W 2018 roku obowiązywały następujące dokumenty : 

 

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

 

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

14/IV/2016 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 31 marca 2016 r. i jest długofalowym 

dokumentem planistycznym, określającym kierunki rozwoju Gminy w zmieniających                           się 

warunkach wewnętrznych i zewnętrznych. Ważnym elementem przyjęcia strategii było umożliwienie 

Gminie ubiegania się o środki unijne na realizację działań wynikających ze strategii. Z tego też 

względu działania ujęte w strategii mają szerszy konspekt, a czasem wręcz horyzontalny zasięg, aby 

nie zostać wykluczonym z ubiegania się o środki unijne w przypadku braku odpowiednich zapisów  

strategii.  

  Strategia obejmuje dwa kluczowe elementy, tj. wizję – pokazującą wizerunek miasta i gminy 

w przyszłości i misję – będącą naczelnym kierunkiem polityki rozwoju, wokół której koncentrują się 

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

rzecz poprawy jakości życia mieszkańców.  

 

WIZJA: Miasto i Gmina Suchedniów - miejscem atrakcyjnym do zamieszkania i turystyki,                   w 

którym przedsiębiorczy oraz aktywni społecznie mieszkańcy wykorzystują dogodne 

położenie i walory przyrodnicze do rozwoju. 

 

MISJA: Tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości i aktywności społecznej mieszkańców 

z wykorzystaniem międzysektorowej współpracy w zakresie budowania kompleksowego 

produktu turystycznego i sektora kreatywnego w celu zapewnienia wysokiej jakości życia 

mieszkańców 

 

 Wypełnienie przyjętej wizji i misji warunkuje realizacja dwóch celów strategicznych, wokół 

których skoncentrowane zostały 4 cele operacyjne, 11 działań priorytetowych oraz 4 priorytetowe 

projekty inwestycyjne 

 

 Informacja o stanie realizacji strategii w roku 2018 ma formę opisową. Została opracowana      

w układzie uwzględniającym strategiczne kierunki działań dla Miasta i Gminy Suchedniów                      
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i obejmuje 2 części: część 1 - odpowiadająca celom strategicznym oraz część 2 - stanowiąca opis 

realizacji priorytetowych projektów inwestycyjnych.  

  

Spośród najważniejszych działań, które zostały zrealizowane w 2018 roku zaliczyć należy: 

 

CZĘŚĆ I  OPIS REALIZACJI CELÓW STRATEGICZNYCH  

 

1. Cel strategiczny nr 1 

 

Suchedniów - międzysektorowe partnerstwo aktywnych i przedsiębiorczych mieszkańców 

 

Do celu strategicznego nr 1 przyporządkowano 34 zadania, z czego 1 zostało zrealizowane,                    

15 zadań jest w trakcie realizacji, pozostałych 18 zadań zostanie podjętych w kolejnych latach 

realizacji założeń strategii. Poniżej opisano zadania zrealizowane i zadania w trakcie realizacji.   

 

Monitoring stanu realizacji działań priorytetowych 
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 Cel operacyjny 

1.1. Powstanie 

nowych 

i atrakcyjnych 

miejsce pracy 

Działanie 1.1.1.  

Tworzenie przyjaznego klimatu                     

do zakładania i rozwoju 

działalności gospodarczych 

1 0 6 

Działanie 1.1.2.  

Zapewnianie konkurencyjnych 

warunków do inwestowania 

0 0 4 

Cel operacyjny 

1.2. 

wzmocnienie 

kapitału 

społecznego 

gminy 

Działanie 1.2.1.  

Budowanie partnerstw 

międzysektorowych                            

i pobudzanie aktywności 

mieszkańców 

7 0 4 

Działanie 1.2.2.  

Włączanie społeczne osób 

wykluczonych oraz zagrożonych 

ubóstwem 

1 0 4 

Działanie 1.2.3.  

Rewitalizacja obszarów 

zdegradowanych 

6 1 0 

 

 

1.1. Cel operacyjny - powstanie nowych i atrakcyjnych miejsc pracy: 
 

1) Prowadzenie systematycznej kampanii informacyjnej na oficjalnej stronie www gminy,                    

o dostępnych zewnętrznych środkach finansowych na rozpoczęcie i rozwój działalności 

gospodarczej – w szczególności we współpracy z PUP oraz LGD Wokół Łysej Góry;  
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2) Podjęcie uchwały nr 62/IX/2017 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 23 listopada               

2017 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej                    

na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie związanych z nimi nowych miejsc pracy.  

 

1.2.Cel operacyjny - wzmocnienie kapitału społecznego Gminy: 

 

Budowanie partnerstw międzysektorowych i pobudzanie aktywności mieszkańców 

1) Wspieranie podnoszenia kwalifikacji i umiejętności organizacji społecznych: organizacja 

cyklu szkoleń dedykowanych dla suchedniowskich NGO we współpracy w Kielecko-

Ostrowieckim Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej, systematyczna informacja                     

o dostępnych szkoleniach za pośrednictwem oficjalnego serwisu informacyjnego 

www.suchedniow.pl 

2) Wspieranie form aktywności obywatelskiej mieszkańców:  

- wspieranie działalności Młodzieżowej Rady Miejskiej;  

- powołanie i wspieranie Rady Seniorów w Suchedniowie (Zarządzenie Nr 0050.23.2018 

Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie powołania 

Członków Rady Seniorów w Suchedniowie 

3) Organizacja oferty mającej na celu aktywizację osób starszych:  

- realizacja projektów partnerskich z NGO w tym zakresie, m.in. FIO,  

- zabezpieczenie środków finansowych na uruchomienie Klubu Seniora na rok 2019 r.,  

- prowadzenie prac przygotowawczych w celu utworzenia Klubu Seniora w Suchedniowie;    

4) Wspieranie rozwoju istniejących 3. świetlic środowiskowych (Towarzystwa Przyjaciół 

Dzieci, Caritas, oraz Stowarzyszenia Kuźniczy Krąg) - wsparcie finansowe w formie dotacji 

na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.  

5) Wdrażanie programów polityki zdrowotnej na lata 2015-2018: program szczepień 

profilaktycznych przeciwko pneumokokom – dzieci do 2 r.ż., program szczepień 

profilaktycznych przeciwko meningokokom młodzieży oraz program szczepień 

profilaktycznych przeciwko grypie osób od 55 r.ż.  

 

  Włączanie społeczne osób wykluczonych oraz zagrożonych ubóstwem  

1) Systematyczne monitorowanie bezpieczeństwa socjalnego mieszkańców gminy- ścisła 

współpraca  z MGOPS;  

2) Współpraca międzysektorowa w zakresie reintegracji zawodowej z wykorzystaniem 

narzędzi PUP (formy zatrudnienia subsydiowanego). 

http://www.suchedniow.pl/
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Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na podstawie Gminnego Programu Rewitalizacji                 

na lata 2016-2023 – (Uchwała nr 64/XIII/2016 z dnia 17 listopada 2016 r.) 

 

 

1) Systematyczne zagospodarowywanie zdegradowanych przestrzeni publicznych: złożenie 

wniosku o dofinansowanie przebudowy ulic Powstańców 1863 r. i Krótkiej  

w Suchedniowie (szerzej w pkt.VI ), wypracowanie koncepcji plenerowej galerii sztuki na 

terenie parku we współpracy ze środowiskiem artystów, gromadzenie eksponatów                   

(m.in. rzeźb z terenu dawnego ZWK Marywil),  

2) Aktywizacja i wzmacnianie więzi społecznych mieszkańców obszaru zdegradowanego:   

- inicjatywy społeczne realizowane na terenie parku miejskiego: plener i wystawa SPA – 

Suchedniowski Park Artystyczny, happening Kwitnący Suchedniów, Altana Seniora, mural 

suchedniowski itp. 

- projekty w obszarze kultury i dziedzictwa lokalnego, m.in. druga edycja interdyscyplinarnej 

konferencji naukowej wpisanej w program Europejskich                           Dni Dziedzictwa,  

- projekty Suchedniowskiego Ośrodka Kultury KUŹNICA, m.in. działalność 

wielopokoleniowych grup zajęciowych: chór Senior, Suchedniowska Orkiestra Dęta, 

formacja taneczna AXIS, grupa teatralna, cykl wystaw SUCHEDNIOWSKIE RODY, 

międzypokoleniowy projekt EKO TANIEC W KAŻDYM WIEKU i inne.   

-działalność społeczna parafii Św. Andrzeja Apostoła: powstanie Klubu Seniora Caritas, 

działalność społeczna i charytatywna Rady Rycerzy Kolumba i Katolickiego Stowarzyszenia 

Młodzieży.     

  

 

2. Cel strategiczny nr 2.  

 

Suchedniów - atrakcyjne miejsce do zamieszkania, wypoczynku i rekreacji   

 

Do celu strategicznego nr 2 przyporządkowano 31 zadań, z czego 1 zostało zrealizowane,                     25 

zadań jest w trakcie realizacji, pozostałych 5 zadań zostanie podjętych w kolejnych latach realizacji 

założeń strategii. Poniżej opisano zadania zrealizowane i zadania w trakcie realizacji.  

 

  

Monitoring stanu realizacji działań priorytetowych 
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Cel 

strategiczny 
Cel operacyjny Działanie priorytetowe 

Liczba zadań 

w trakcie 

realizacji 
Zrealizowano Planowane 
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Cel operacyjny 

2.1. Poprawa 

warunków życia 

mieszkańców 

Działanie 2.1.1 

Kształtowanie estetycznej                     

i funkcjonalnej przestrzeni 

publicznej 

3 0 0 

Działanie 2.1.2 

Zapewnienie wysokiej 

jakości usług publicznych  

9 0 2 

Działanie 2.1.3. 

Rozwój budownictwa 

mieszkaniowego 

3 0 0 

Działanie 2.1.4.  

Ograniczanie niskiej emisji 

zanieczyszczeń 

2 1 2 

Cel operacyjny 

2.2. 

Wykreowanie 

marki 

„Suchedniów 

– przestrzeń 

twórczych 

inicjatyw” 

Działanie 2.2.1.  

Tworzenie warunków do 

rozwoju przemysłu 

turystycznego i 

okołoturystycznego oraz 

przemysłów kreatywnych 

5 0 0 

Działanie 2.2.2.  

Ochrona i wykorzystanie 

dziedzictwa kulturowego 

oraz naturalnego 

3 0 1 

 

 

2.1.Cel operacyjny - poprawa warunków życia mieszkańców  

 

Kształtowanie estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej 

Zapewnienie odpowiedniej jakości oraz dostępności do infrastruktury drogowej między 

innymi: Przebudowa drogi gminnej przy CKI w Michniowie  (szerzej w pkt.VI ), 

 

 

Zapewnianie wysokiej jakości usług publicznych  
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1) Systematyczne prace związane z uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej na terenie 

miasta i gminy (część II projekt 1) (szerzej w pkt.VI ), Przeorganizowanie szkolnictwa 

podstawowego wraz z modernizacją istniejącej infrastruktury i wyposażeniem                             w 

nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne  

W wyniku reformy oświaty w Gminie Suchedniów od dnia 1 września 2017 r. gimnazjum 

zostało włączone do Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Emilii Peck 

Suchedniowie. Szkoła podstawowa zmieniła siedzibę – została przeniesiona do budynku          

po gimnazjum przy ul. Szarych Szeregów 6 w Suchedniowie. W roku 2018 wykonana została 

przebudowa i termomodernizacja budynku szkoły przy ul. Szarych Szeregów 6                       w 

Suchedniowie (część II projekt 3 i 4) (szerzej w pkt.VI ), 

 

2) Zwiększanie oferty zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, edukacyjno-wychowawczych, 

doradczych, psychologiczno-pedagogicznych oraz innych form wsparcia kompetencji 

kluczowych i wyrównania szans edukacyjnych uczniów. 

Placówka Rodzaj zajęć Liczba 

uczniów 

% z ogólnej 

liczby uczniów 

Przedszkole Samorządowe                

im. Jana Pawła II                                 

w Suchedniowie 

1. logopedyczne 

2.terapeutyczne (surdopedagogika) 

3. terapeutyczne (tyflopedagogika) 

4. kompensacyjne 

5. rozwijające uzdolnienia  

6. rewalidacyjne 

Razem: 

25 

1 

1 

14 

3 

2 

46 

 

 

 

 

31,50% 

 

Samorządowa Szkoła 

Podstawowa Nr 1                           

im. Emilii Peck                             

w Suchedniowie 

1. rewalidacyjne 

2. logopedyczne 

3. terapii pedagogicznej 

4. korekcyjno-kompensacyjne 

Razem: 

12 

19 

17 

2 

47 

 

 

 

 

13,51% 
 

Samorządowa Szkoła 

Podstawowa nr 3                            

im. Stefana Żeromskiego                       

w Suchedniowie 

1. rewalidacyjne 

2. logopedyczne  

3. terapia pedagogiczna 

4. terapii integracji sensorycznej 

5. korekcyjno-kompensacyjne 

Razem: 

1 

16 

13 

1 

7 

38 

 

 

 

 

 

13,05% 
 

Samorządowa Szkoła 

Podstawowa                                     

im. Wandy Łyczkowskiej                          

w Ostojowie 

1. logopedyczne 

2. rewalidacyjne 

3. integracja sensoryczna 

Razem: 

12 

3 

2 

17 

 

 

 

13,39% 
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Uczniowie korzystający z zajęć pozalekcyjnych 

Placówka Rodzaj zajęć Liczba 

uczniów 

Samorządowa Szkoła 

Podstawowa Nr 1                               

im. Emilii Peck w Suchedniowie 

1. dydaktyczno – wyrównawcze 

2. rozwijające uzdolnienia 

3. SKS 

4. koła przedmiotowe 

5. koła artystyczne 

44 

35 

25 

32 

16 

Samorządowa Szkoła 

Podstawowa Nr 3                             

im. Stefana Żeromskiego                         

w Suchedniowie 

1. dydaktyczno – wyrównawcze 

2. rozwijające uzdolnienia 

3. zajęcia artystyczne 

4. koło ekologiczne 

5. koło matematyczne 

6. zajęcia sportowe 

7. teatrzyk „Bez Nazwy” 

8. kolo szachowe 

9. gazetka „Donosiciel’ 

10. gromada zuchowa „Leśne Duszki” 

11 SKS 

60 

17 

25 

7 

14 

8 

10 

16 

4 

20 

15 

Samorządowa Szkoła 

Podstawowa                                      

im. Wandy Łyczkowskiej                          

w Ostojowie 

1. gromada zuchowa 

2. wolontariat 

3. koła zainteresowań  

4. SKS 

5. koła artystyczne 

25 

17 

54 (kl.IV-VII) 

17 

9 

 

Uczestnictwo w programach rządowych i unijnych w roku szkolnym 

Program (nazwa) Wyniki 

Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Emilii Peck w Suchedniowie 

Europejski Fundusz Społeczny – „Kompetencje kluczowe szansą      na 

sukces”  

Aktywna tablica 

Narodowy Pogram Rozwoju Czytelnictwa  

Gabinety profilaktyki zdrowotnej 

72 uczniów z klas II 

gimnazjalnych 

cała szkoła 

 

Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Stefana Żeromskiego w Suchedniowie 

Cała Polska Czyta dzieciom                                                            

Spożywanie mleka i przetworów mlecznych oraz warzyw i owoców 

Aktywna tablica 

Gabinety profilaktyki zdrowotnej 

Pracowania edukacji ekologiczno-przyrodniczej 

cała szkoła 

klasy I-V cała szkoła 
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Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Wandy Łyczkowskiej w Ostojowie 

Aktywna tablica                                                                         

Narodowy Pogram Rozwoju Czytelnictwa                                             

Gabinety profilaktyki zdrowotnej 

Pracowania edukacji ekologiczno-przyrodniczej 

cała szkoła 

 

Przedszkole Samorządowe im. Jana Pawła II w Suchedniowie 

XX Wiosna Teatralna Maskarada 2018 

Rodzina zastępcza – Warto! 

Nadnidziański park Krajobrazowy w Kielcach (Konkurs plastyczny) 

„Gwiazdka dla ptaka” – konkurs plastyczny 

„Moja miejscowość” – konkurs plastyczny 

Palma wielkanocna – konkurs plastyczny  

Kartka Bożonarodzeniowa – konkurs plastyczny 

grupa III 

grupa VII, III 

grupa IV, VII (I miejsce) 

całe przedszkole 

całe przedszkole 

grupa IV,  (I miejsce) 

grupa II 

 

 

3) Opracowywanie i realizacja programów profilaktyczno-edukacyjnych w placówkach 

oświatowych. 

Placówka Nazwa programu 

Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 1                     

im. Emilii Peck w Suchedniowie 

1. Trzymaj formę  

2. Bieg po zdrowie  

3. Krew ratuje życie 

Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 3                      

im. Stefana Żeromskiego w Suchedniowie 

1. Spójrz inaczej 

2. Chrońmy dzieci 

3. Bieg po zdrowie 

4. Cyfrowobezpieczni. pl 

5. Czyste powietrze wokół nas 

6. Śniadanie daje moc 

7. Dzieciaki sieciaki 

8.Ochrona zdrowia psychicznego dzieci                   

i młodzieży 

9. Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze 

Samorządowa Szkoła Podstawowa                              

im. Wandy Łyczkowskie w Ostojowie 

1. Znajdź właściwe rozwiązanie 

2. Nie pal przy mnie, proszę 
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3. Spójrz inaczej 

4. Czyste powietrze wokół nas 

Przedszkole Samorządowe                                           

im. Jana Pawła II w Suchedniowie 

1. Kubusiowy przyjaciel natury 

2. Dzieciństwo bez próchnicy 

3. Czyste powietrze wokół nas 

 

4) Rozwijanie kompetencji zawodowych nauczycieli na wszystkich poziomach nauczania.  

Awanas zawodowy nauczycieli, kursy, studia podyplomowe (logopedia, pedagogika 

specjalna), szkolenia rad pedagogicznych, zewnętrzne kursy doskonalące, szkolenia                    

w ramach WDN, konferencje metodyczne 

5) Wdrażanie e-usług publicznych w ramach projektu „Aktywny e-Samorząd” - podniesienie 

jakości, zwiększenie dostępności i efektywności zarządzania usługami dziedzinowymi 

istotnymi dla prowadzenia działalności gospodarczej w obszarze podatków i opłat lokalnych 

oraz zarządzania nieruchomościami poprzez elektronizację świadczenia usług, podniesienie 

kompetencji 129 pracowników oraz wdrożenie rozwiązań zarządczych planowany termin 

zakończenia projektu - czerwiec 2019 roku; Przystąpienie do projektu pozwoliło                         

na umieszczenie na stronie internetowej Urzędu platformy internetowej e – usług;                    

które pozwolą na wypełnianie stosownych formularzy online, dokonywać płatności                    

za zobowiązania z tytułu podatków od nieruchomości zarówno osób fizycznych                        jak 

i prawnych, podatku rolnego do osób prawnych i fizycznych, podatku leśnego od osób 

fizycznych i prawnych, podatku od środków transportu, opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. Platforma pozwoli również na sprawdzanie kont należności                      i 

wpłat; danych o  ewentualnych zaległościach, czy też zrealizowanych płatnościach.  

6) Systematyczne, kompleksowe wspieranie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży  

w ramach działalności klubów sportowych (MKS Orlicz, KS Orlicz1924) w sekcjach: piłka 

nożna, badminton, tenis stołowy - wsparcie finansowe w formie dotacji na podstawie ustawy 

o sporcie;  

7) Poszerzanie oferty zajęć sportowych w różnych dziedzinach sportu i dla różnych grup 

wiekowych: np. kolarstwo, piłka siatkowa, wspieranie organizacji imprez sportowych: Puchar 

Gór Świętokrzyskich, Suchedniowski Bieg Kobiet, Bieg o Puchar Kruka itp.  

 

Ograniczanie niskiej emisji zanieczyszczeń na podstawie obowiązującego Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej – (uchwała nr 69/XIV/2016 z dnia 08.12.2016 r. w sprawie przyjęcia Planu 

Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Suchedniów)  
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Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej nr 1 ul. Szarych Szeregów (szerzej                   

w pkt.VI ). 

 

2.2.Cel operacyjny - wykreowanie marki „Suchedniów-przestrzeń twórczych inicjatyw” 

 

Tworzenie warunków do rozwoju przemysłu turystycznego i okołoturystycznego oraz przemysłów 

kreatywnych   

 

1) Organizacja cyklicznych wydarzeń o charakterze ponadregionalnym, w tym m.in.: 

Ogólnopolski Przegląd Formacji Tanecznych, Suchedniowski Rajd Rowerowy, Puchar Gór 

Świętokrzyskich, Suchedniowski Bieg Kobiet, Świętojanki, międzygminny projekt  

„I Nocnego Maratonu Wokół Świętokrzyskich Zalewów Wodnych – Mostki 2018”,                      

Bieg Powstańców Styczniowych;   

2) Wspieranie rozwoju/inicjowanie współpracy branży turystycznej                                                          i 

okołoturystycznej/budowanie kompleksowej oferty turystycznej o skali ponadregionalnej, 

spójnej z wizerunkiem miasta i regionu:  

- wszechstronne wykorzystywanie logo promocyjnego SUCHEDNIÓW.NATURALNIE,  

- przygotowanie projektu w ramach konkursu LGD i uzyskanie dofinansowania na realizację 

sieci usług turystycznych „SUCHEDNIÓW. NATURALNIE” zrzeszającej ponad                             

20 podmiotów świadczących usługi turystyczne i okołoturystyczne na terenie Gminy 

Suchedniów, obejmującej zintegrowany System Informacji Turystycznej (SIT), złożony               

z komponentu analogowego i cyfrowego, opracowanie i przeprowadzenie profesjonalnej 

kampanii promocyjnej marki SUCHEDNIÓW. NATURALNIE z wykorzystaniem 

wszelkich dostępnych, nowoczesnych narzędzi marketingowych – do realizacji                        w 

I połowie roku 2019, 

- zainicjowanie i opracowanie koncepcji plenerowej galerii sztuki KOCIOŁ.   

 

Ochrona i wykorzystanie dziedzictwa kulturowego oraz naturalnego 

 

1) Upowszechnianie lokalnej kultury, dziedzictwa oraz rzemiosła i sztuki lokalnej: 

- II edycja ogólnopolskiej, interdyscyplinarnej konferencji naukowej wpisanej w program 

Europejskich Dni Dziedzictwa 2018; 
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- wydanie trzeciego numeru popularno-naukowej serii wydawniczej „Zeszyty Suchedniowskie. 

Historia” upowszechniającej historię lokalną;  

- opracowanie i przygotowanie do druku książki naukowej pt. „Dzieje Suchedniowa. Monografia 

miasta i gminy". 

 

CZĘŚĆ II  

Realizacja 4 priorytetowych projektów inwestycyjnych  

 

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

Suchedniów (szerzej w pkt.VI ),   

1) Zadanie zrealizowane: w ramach projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej – Aglomeracja 

Suchedniów – I etap” zrealizowano budowę kanalizacji sanitarnej w ulicach Berezów, 

Koszykowa, wymieniono wodociąg w ul. Koszykowej, wybudowano kanalizację sanitarną                       

w ul. Jodłowej W wyniku realizacji projektu przebudowano 0,75 km sieci wodociągowej, 

wybudowano 7,48 km kanalizacji sanitarnej; 

2) Zadania w trakcie realizacji, na które podpisano umowy o dofinasowanie w ramach RPO 

WŚ Oś priorytetowa 4. Dziedzictwo naturalne i kulturowe, Działanie 4.3 Gospodarka 

wodno-ściekowa.:  

- „Budowa kanalizacji sanitarnej – Aglomeracja Suchedniów – II etap” - zakres obejmuje 

budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Żeromskiego; - dokumentacja projektowa                    

w trakcie opracowania - „Budowa kanalizacji sanitarnej – Aglomeracja Suchedniów –                  

III etap” – zakres obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kieleckiej                                 

i Warszawskiej, - dokumentacja projektowa w trakcie opracowania   

  -  „Przebudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej – Aglomeracja Suchedniów – IV etap” 

- zakres obejmuje przebudowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ul. Powstańców                

i ul. Krótkiej,  

- „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Suchedniowie w zakresie gospodarki osadowej”, 

odebrano dokumentację projektową na realizację zadania, uzyskano decyzję o pozwoleniu 

na budowę, rozpoczęcie realizacji inwestycji planowane jest na 2019 rok.  

3) Zadanie, na które złożono wnioski o dofinasowanie: „Budowa kanalizacji sanitarnej – 

Aglomeracja Suchedniów – V etap”, którego zakres dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej 

w ul. Langiewicza, ul. Słonecznej i ul. Jarzębinowej (opracowano Studium Wykonalności) 

(szerzej w pkt.VI ), 

 



Raport o stanie Gminy Suchedniów za 2018 rok 30 

PROJEKT 2. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów: ul. Powstańców i Krótkiej 

 

1) Zadania, na które złożono wnioski o dofinasowanie: 

- „Rewitalizacja Suchedniowa poprzez zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego 

wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – 2017 r. - wykonano Studium Wykonalności. Wniosek 

został zakwalifikowany na listę rezerwową w ramach RPO WŚ na lata 2014–2020,                     

Oś priorytetowa 6. Rozwój miast, Działanie 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich                         

i wiejskich, 

- „Przebudowa ulic Powstańców 1863 r. i Krótkiej w Suchedniowie” - zadanie zostało ujęte 

na ostatecznej liście rankingowej wniosków złożonych w ramach Programu Rozwoju Gminnej 

i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019, zatwierdzonej                   przez 

Wojewodę Świętokrzyskiego. 

 

PROJEKT 3. Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i sektora 

mieszkaniowego na terenie Miasta i Gminy Suchedniów 

 

1) Zadanie w trakcie realizacji: „Termomodernizacja budynku szkoły przy ul. Szarych Szeregów 6 

w Suchedniowie.  

 

PROJEKT 4. Dostosowanie istniejącej infrastruktury edukacyjnej na terenie Miasta i Gminy 

Suchedniów do potrzeb społeczności lokalnej 

 

1)  Zadanie w trakcie realizacji:  

- „Przebudowa i termomodernizacja budynku szkoły przy ul. Szarych Szeregów 6  

w Suchedniowie”; po wybudowaniu sali sportowej zostaną zamontowane panele 

fotowoltaiczne,  

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

wielofunkcyjnego przy Samorządowej Szkole Podstawowej nr 1 w Suchedniowie” -   

w ramach programu Sportowa Polska podpisano z Ministrem Sportu i Turystyki umowę                          

o dofinansowanie zadania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – planowany 

czas realizacji 2019 - 2021. 

2) Zadania, na które złożono wnioski o dofinasowanie: 

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

w Suchedniowie” – projekt został umieszczony na liście rezerwowej;   
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- „Rozbudowa infrastruktury sportowej oraz doposażenie Samorządowej Szkoły Podstawowej 

nr 1 w Suchedniowie”, opracowanie Studium Wykonalności.  

 

Podmioty gospodarcze 

 

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

stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku na terenie Gminy Suchedniów było zarejestrowanych  663 

podmioty gospodarcze. Na przestrzeni 2018 roku rozpoczęły działalność 72 podmioty, natomiast 

wykreślenia działalności dokonało 54 podmioty. Spośród ogólnej liczby wpisów do CEiDG, 

aktywnych wpisów było   551, natomiast wpisów zawieszonych – 112. Do wiodących branż                     

w Gminie zaliczyć należy ( wg kodów PKD): 

 konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, 

 odzysk surowców wtórnych z materiałów segregowanych, 

 transport drogowy towarów, 

 sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów, 

 naprawa i konserwacja maszyn. 

 

2. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

 

Do obowiązujących dokumentów planistycznych należy Studium uwarunkowań  

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

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

Suchedniów. 

 

Wydane decyzje o warunkach zabudowy oraz o lokalizacji inwestycje celu publicznego 

  

W 2018 roku do Urzędu Miasta i Gminy w Suchedniowie wpłynęły 44 wnioski o wydanie 

decyzji ustalającej warunki zabudowy oraz 11 wniosków o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji 

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

 

Obiekty infrastruktury technicznej Miasto Gmina 

Sieć gazowa 3 - 

Sieć elektroenergetyczna 1 - 

Kanalizacja sanitarna 2 - 

Oczyszczalnia ścieków 1 - 

   
RAZEM 7 

 

 

 

Zestawienie wydanych decyzji ustalających lokalizację inwestycji celu publicznego                            

na terenie miasta Suchedniów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów wydał 45 decyzji ustalających warunki zabudowy                

(1 dotyczyła wniosku z roku 2017) oraz 7 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

Jedna decyzja odmowna. 
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 Zestawienie wydanych decyzji ustalających warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 

 

Rodzaje zabudowy Miasto Gmina 

Zabudowa mieszkaniowa 17 12 

Zabudowa usługowa 8 - 

Zabudowa zagrodowa - - 

Zabudowa produkcyjna 2 - 

Obiekty infrastruktury technicznej 1 1 

Drogi publiczne i wewnętrzne - 1 

Pozostałe (garaże, budynki gospodarcze) 2 1 

RAZEM 30 15 

ŁĄCZNIE         45 

 

Zestawienie wydanych decyzji ustalających warunki zabudowy w mieście Suchedniów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zestawienie wydanych decyzji ustalających warunki zabudowy terenu w sołectwach 
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3. Miejscowy 

plan 

zagospodarowania przestrzennego 

 

Miasto i Gmina Suchedniów posiada obecnie następujące obowiązujące plany 

zagospodarowania przestrzennego:  

1) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przy ul. Warszawskiej  

w Suchedniowie – przyjęty Uchwałą Nr 25/IV/2001 Rady Miejskiej w Suchedniowie 

 z dnia 27 czerwca 200l r., 

2) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy  

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

Suchedniów – przyjęty  Uchwałą Nr 30/IV/2000 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia                   

17 maja 2000 r., 

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

przyjęty Uchwałą Nr 6/II/2005 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 21 lutego 2005 r. 

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

Suchedniów, przyjęty Uchwałą Nr 52/IX/05 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia  

1 grudnia 2005r.,  

5) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Kościelna I" w Suchedniowie –  przyjęty 

Uchwałą Nr 25/VI/02 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 11 września  

2002 r.,  

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

Uchwałą Nr 43/VII/07 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia  

4 października 2007 r., 

7) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przywodnego parku kultury, sportu  

i wypoczynku w Suchedniowie – przyjęty Uchwałą Nr 40/VII/2010 Rady Miejskiej  

w Suchedniowie z dnia 15 lipca 2010 r.,  
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8) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu „Węzeł” na obszarze miasta 

Suchedniów – przyjęty Uchwałą Nr 45/IV/03 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia  

6 czerwca 2003r.,  

9) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta i gminy Suchedniów - 

„Gazociąg I" – przyjęty Uchwałą Nr 29/V/2011 Rady Miejskiej  

w Suchedniowie z dnia 25 maja 201l r., 

10)  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta i gminy Suchedniów 

– „Gazociąg II” – przyjęty Uchwałą Nr 1/I/2012 Rady Miejskiej  

w Suchedniowie z dnia 27 stycznia 2012r.;  

 

Wymienione wyżej obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 

sporządzone zostały na podstawie ustawy o planowaniu przestrzennym, zgodnie z którą rozwiązania 

tych planów wymagały zachowania spójności z określoną w studium polityką przestrzenną Gminy. 

 Zamierzenia inwestycyjne realizowane na terenach, na których plany miejscowe                            

nie obowiązują wykonywane są w oparciu o ustalenia decyzji o warunkach zabudowy                                 

i zagospodarowania terenu. 

 

4. Wieloletni Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Suchedniów               

na lata 2017 - 2021 

 

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Suchedniów na lata 

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

marca 2017 r.  

Zgodnie z danymi zawartymi w przedmiotowym dokumencie Gmina Suchedniów posiada                   

12 lokali mieszkalnych:  

- 1 lokal mieszkalny w bloku przy ul. Bugaj 34, 

- 2 lokale mieszkalne w budynku wolnostojącym przy ul. Berezów 11, 

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

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

uprawnienia do takiego lokalu) – w 2017 roku 3 mieszkania zostały wyłączone z użytkowania.  

 

W 2019 roku planowana jest aktualizacja dokumentu.  

 

Koszty, które Gmina Suchedniów poniosła w analizowanym roku, wynikające  

z zarządzania wskazanymi lokalami, związane były przede wszystkim z bieżącym utrzymaniem,            
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tj. wykonaniem przeglądów rocznych i pięcioletnich, a także drobnymi remontami. Obowiązujący 

Program zakłada pozyskanie kolejnych lokali socjalnych. 
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5. Program usuwania materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Suchedniów. 

 

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

Program usuwania materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Suchedniów.  

 

Realizując Program Gmina Suchedniów w 2018 roku przekazała do unieszkodliwienia 85,26 Mg 

wyrobów zawierających azbest pochodzących od 47 właścicieli nieruchomości z terenu Gminy 

Suchedniów. 

 

6. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2011- 2018   

 

Art. 17 ust. 1 pkt 1. ustawy o pomocy społecznej do zadań własnych o charakterze 

obowiązkowym zobowiązuje gminy do opracowania i realizacji strategii rozwiązywania problemów 

społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej. Obowiązująca 

strategia została opracowania celem zdiagnozowania i zaktualizowania potrzeb społecznych                  

w Gminie.  

Celem strategii jest integracja osób, rodzin, dążenie do zmian negatywnych sytuacji 

występujących w społeczeństwie. Strategia zestawia dane w ujęciu problemów społecznych 

obejmujących również aspekty demograficzne, edukacyjne, kwestie bezrobocia, uzależnień, 

niepełnosprawności i innych problemów społecznych.  

Realizacja strategii pozwala na rozwiązywania i minimalizowanie problemów społecznych. 

Przyjęte zadania są realizowane w poszczególnych rocznych budżetach. Realizacja strategii 

przeciwdziała więc wykluczeniu społecznemu, umożliwia  zaspakajanie bieżących potrzeb. 

 

Realizacja zadań w Miejsko –Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Suchedniowie w 2018 

roku 

Lp. Zadanie Liczba 

rodzin/osób/świadczeń 

Kwota wypłaconych 

świadczeń 

1. Zasiłki i pomoc w naturze:   

Zasiłki okresowe 73 osoby 111 995,24 zł 

Zasiłki celowe 184 osoby 74 117,40 zł 

Pobyt w schronisku dla bezdomnych 1 osoba 775,00 zł 

Opłata za pogrzeb 1 osoba 3 500,00 zł 
 

2. Zasiłki stałe 74 osoby 374 398,33 zł 
 

3.  Pomoc w zakresie dożywiania   

Dożywianie dzieci w szkołach 95 osób 30 285,00 zł 

Zasiłek celowy na zakup żywności 171 osób 171 959, 94 zł 
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4.  Usługi opiekuńcze 26 osób 172 624,37 zł 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze 2 osoby 12 120,00 zł 
 

5.  Pomoc materialna dla uczniów 78 osób 56 648,26 zł 
 

6.  Zadania w zakresie 

przeciwdziałania przemocy 

16 osób 423,00 zł 

Ilość założonych Niebieskich Kart 16 kart - 

Ilość posiedzeń zespołów 13 posiedzeń - 
 

7. Wspieranie rodziny – asystent 

rodziny 

8 rodzin 53 506,30 zł 

 

8.  Rodziny zastępcze 13 osób 63 626,53 zł 
 

9. Działalność placówek opiekuńczo – 

wychowawczych 

4 osoby 67 145,76 zł 

 

10.  Pobyt w DPS 26 osób 457 853,12 zł 
 

11. Realizacja zadań z ustawy o 

świadczeniach rodzinnych u 

funduszu alimentacyjnym 

  

Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami 601 osób 1 207 464, 52 zł 

Jednorazowa zapomoga z tytułu 

urodzenia dziecka 

63 osoby 63 000,00 zł 

Zasiłki pielęgnacyjne 3 443 świadczenia 543 467,12 zł 

Świadczenia pielęgnacyjne 422 świadczenia 620 810,10 zł 

Specjalny zasiłek opiekuńczy 318 świadczeń 165 296,10 zł 

Zasiłek dla opiekunów 104 świadczenia 64 352,20 zł 

Świadczenie rodzicielskie 271 świadczeń 235 743,67 zł 

Świadczenie „Za Życiem” 2 osoby 8 000,00 zł 

Świadczenie „Dobry Start” 927 osób 277 200,00 zł 

Świadczenie wychowawcze (+500) 847 osób 4 811 452,16 zł 

Składki emerytalno – rentowe 706 świadczeń 156 746, 48 zł 

Składki zdrowotne 358 świadczeń 21 463,20 zł 

Świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego  

62 osoby 338 984, 48 zł 

Postępowanie wobec dłużników 

alimentacyjnych – zwroty 

11 osób 72 828,14 zł 

Zaliczki alimentacyjne zwrócone 

przez dłużników 

4 osoby 7 818,29 zł 

 

12. Karta Dużej Rodziny 160 kart 300,00 zł 
 

13.  Dodatki mieszkaniowe 39 osób 47 304,13 zł 

Dodatki energetyczne 24 osoby 2 706,03 zł 
 

14. Decyzje na ubezpieczenie zdrowotne 21 osób 1 376,00 zł 
 

15 Niepieniężne formy pomocy (praca 

socjalna) 

249 rodzin/491 osób - 

 

SUMA 

 

 

9 958 306,39 zł 
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7. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

 

Uchwałą Nr 72/XII/2017 Rady Miejskiej w Suchedniowie dnia 28 grudnia 2017 r. został przyjęty     do 

realizacji Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018 ze 

zmianami ( Uchwała Nr 4/II/2018 z dnia 29 listopada 2018 r.) 

 

Na dzień 31 grudnia 2018 roku na terenie Gminy liczba punktów sprzedaży napojów 

alkoholowych wynosiła 34, w tym: sklepy - 22, lokale gastronomiczne – 12; natomiast liczba 

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - 87, w tym sklepy - 62, lokale gastronomiczne – 25. 

Środki z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu  przeznaczane są na realizację GPPiRA             

i programu przeciwdziałania narkomanii.    

 

Podstawą prawną działań związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych                  

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

alkoholizmowi. Powołana ustawa gwarantuje niezbędne środki finansowe na prowadzenie działań 

związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych; w tym zapobieganie 

powstawaniu problemów związanych z uzależnieniem oraz podnoszeniem świadomości 

mieszkańców na temat zagrożeń wynikających ze spożywania alkoholu. 

 

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

problemów alkoholowych, należą w szczególności: 

 zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu                     

oraz współuzależnionych, 

 udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy      

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

 prowadzenie w różnych formach profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej,                         

w szczególności dla dzieci i młodzieży oraz objęcie opieką dzieci wywodzących się z rodzin 

dotkniętych problemem alkoholowym, 

 wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń oraz osób fizycznych służącej  

rozwiązywaniu problemów alkoholowych. 

 

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

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

kształtowanie polityki społecznej, a w szczególności tworzenie warunków sprzyjających realizacji 
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potrzeb, których zaspokajanie motywuje do powstrzymywania się od spożywania alkoholu, 

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

rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych od alkoholu. Podejmowane były przez Komisję 

działania zmierzające do orzekania wobec osób uzależnionych o obowiązku leczenia odwykowego 

oraz pomocy rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i przemoc w rodzinie. 

Przyjęto 30 zgłoszeń o przypadkach nadużywania alkoholu z jednoczesnym występowaniem 

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

wezwano 51 osób (w tym członków rodzin osób nadużywających alkohol). Przeprowadzono z nimi 

rozmowy motywujące do leczenia, udzielano porad dotyczących możliwości podjęcia leczenia.                   

W czasie spotkań z osobami uzależnionymi od alkoholu oraz współuzależnionymi członkami                

ich rodzin, zalecano korzystanie z porad terapeuty uzależnień w miejscowym Punkcie 

Konsultacyjnym oraz porad psychologa w miejscowym Punkcie Interwencji Kryzysowej.  

W 2018 r. w miejscowym Punkcie Konsultacyjnym, Terapeuta Uzależnień udzielił                          

59 porad w zakresie uzależnienia od alkoholu. Udzielano informacji o możliwości podjęcia 

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

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

podjęła profesjonalną terapię.  

 Po przeprowadzonych rozmowach motywujących spośród wezwanych, dobrowolne leczenie 

zadeklarowało 14 osób, z których 10 osób zgłosiło się do Ośrodka Terapii Uzależnień Alkoholowych 

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

świętokrzyskiego i podjęło terapię, natomiast 3 osoby podjęły dobrowolne leczenie               w 

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

skierowano 9 wniosków o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego. 

W czasie posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

przeprowadzono na miejscu 4 badania psychiatryczno – psychologicznych przez biegłych sądowych, 

w celu wydania pisemnej opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu  i wskazania rodzaju zakładu 

leczniczego do odbycia leczenia. 

 

 Profilaktyka edukacyjna 

 

Na programy profilaktyczne, zwalczanie alkoholizmu i przemocy wykorzystano kwotę                             

4 499,98 zł z planowanej kwoty 9 773,00 zł. 
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 Zwiększenie dostępności pomocy osobom uzależnionym i współuzależnionym                         oraz 

zagrożonym uzależnieniem 

 

Realizując powyższe zadanie wykorzystano środki finansowe na prowadzenie i utrzymanie 

Punktu Konsultacyjnego w Suchedniowie czynnego raz w tygodniu od 15.00 do 17.00 z siedzibą                     

w Przychodni Zdrowia „Promyk” w Suchedniowie  na kwotę 4 320,00 zł z planowanej kwoty                             

6 000,00 zł. Na powyższa kwotę składa się wynagrodzenie dla terapeuty prowadzącego Punkt 

Konsultacyjny. 

 

  Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży z dala od uzależnień 

 

Świetlice środowiskowe - wydatkowano  kwotę  104 000,00 zł., z planowanej: 104 000,00 zł, na 

działalność świetlic środowiskowych na terenie Gminy Suchedniów (dotacja na wsparcie realizacji 

zadania –  po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w oparciu o przepisy ustawy                     o 

działalność pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24.04.2003 r.). 

 

 Inne zadania wynikające z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych 

 

Na diagnozowanie osób uzależnionych wydatkowano kwotę 4 280,00 zł, planowano:                                

7 235,00 zł. Na kwotę składają się: koszty przeprowadzonych na miejscu badań psychiatryczno – 

psychologicznych przez biegłych sądowych, do których sporządzono opinie na piśmie pozwalające 

na wskazanie rodzaju zakładu lecznictwa do odbycia leczenia przez osoby uzależnione od alkoholu, 

skierowanie do Sądu Rejonowego w Skarżysku - Kamiennej wniosków o zastosowanie obowiązku 

podjęcia leczenia odwykowego.  

Łączna kwota wydanych środków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki                                      

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2018 wyniosła 173 491,79 zł z planowanych 194 

730,12 zł. 
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8. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 

w Rodzinie Miasta i Gminy Suchedniów na lata 2017 - 2019 

 

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

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

Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie; 

prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

zapewnienia osobom dotkniętych przemocą miejsc wsparcia w ośrodkach oraz tworzenie zespołów 

interdyscyplinarnych 

 

Realizując powyższe zadanie został zatwierdzony powyższy program Uchwałą                                   

Nr 10/II/2017 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 30 marca 2017 roku. W ramach programu 

wykorzystano środki finansowe na prowadzenie i utrzymanie Punktu Interwencji Kryzysowej                  

w Suchedniowie czynnego raz w tygodniu, w poniedziałek od 1500 do 1700 z siedzibą w Przychodni 

Zdrowia „Promyk” w Suchedniowie  na kwotę 5 180,00 zł. z planowanej kwoty 6 000,00 zł.  

 

 W 2018 roku procedurą pomocową „Niebieska karta” objętych było 16 rodzin. Z pomocy 

specjalistycznej dla osób dotkniętych przemocą skorzystało 57 osób. 

 

 

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

Rodziny” 

 

W roku 2018 Gmina przystąpiła do powyższego programu zatrudniając asystenta rodziny, na 

wynagrodzenie asystenta  rodziny  pozyskano kwotę 21 346,00 zł ( ogólny koszt zadania 53 506,30 

zł.). Program ma na celu wsparcie rodzin ze szczególnym uwzględnieniem rodzin dysfunkcyjnych. 

W 2018 roku z powodu bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych                    i 

prowadzeniu gospodarstwa domowego; z programu skorzystało 35 rodzin, z czego z 8 rodzinami 

pracuje asystent rodziny. 

 

Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności: 

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

i w konsultacji z pracownikiem socjalnym; 
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 opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy 

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

umieszczonemu w pieczy zastępczej; 

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

umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego; 

 udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych, 

wychowawczych z dziećmi; 

 motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych; 

 udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej; 

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

kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych; 

 sporządzanie na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach; 

 współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą. 

 

10.  Ogólnopolski Program „Karta Dużej Rodziny” 

 

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

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęło 21 wniosków o przyznanie karty oraz 125 

wniosków w formie elektronicznej. Wydanych zostało 154 karty, z czego anulowano 1 kartę, 

unieważniono 2.  

 

11. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Suchedniów na rok 2018  

 

Uchwałą Nr 73/XII/2017 Rady Miejskiej w Suchedniowie dnia 28 grudnia 2017r. został przyjęty              

do realizacji Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Suchedniów na rok 2018. 

 

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok został opracowany zgodnie                   

z treścią ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 roku oraz z założeniami 

Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Odniesiono się również do ustaleń zawartych                                 

w „Diagnozie problemów alkoholowych dla Miasta i Gminy Suchedniów, z uwzględnieniem 

problemów społecznych” oraz występujące aktualne potrzeby w tym zakresie. Głównym celem 

programu była  profilaktyka w zakresie tego rodzaju uzależnień oraz zmniejszenie skali tychże 

problemów. 
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Cele szczegółowe to: 

 podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat narkomanii, 

 wzrost świadomości młodzieży na temat skutków sięgania po narkotyki, 

 ograniczenie dostępności narkotyków, 

 ograniczenie szkód zdrowotnych z używaniem narkotyków. 

 

Zakres realizowanych zadań: 

 

 Upowszechnianie informacji i wiedzy na temat szkodliwości używania substancji 

psychoaktywnych i na temat czynników chroniących 

 

Programy psychoedukacyjne skierowane do rodziców - nie wykorzystano środków                           

na realizację zadania z zaplanowanej kwoty 500,00 zł. Żadna z miejscowych szkół nie zgłosiła 

zapotrzebowania na realizację powyższego zadania. 

 

 Realizacja programów profilaktycznych wśród młodzieży 

 

Programy profilaktyczne dotyczące używek oraz inne mające na celu wzrost świadomości                          

w zakresie występujących zagrożeń wydatkowano kwotę 1 849,97 zł., z planowanej  2 500,00 zł.  

Środki wykorzystane były na realizację zajęć profilaktycznych w Gimnazjum w Suchedniowie; 

Samorządowej Szkole Podstawowej w Suchedniowie; w zajęciach wzięło udział 108 uczniów.                      

We wszystkich szkołach na terenie miasta i gminy były prowadzone wśród dzieci i młodzieży 

działania dotyczące tematyki uzależnienia od narkotyków bez nakładów finansowych                                   

z wykorzystaniem własnych możliwości i kompetencji. 

W szkołach na terenie Gminy w ramach godziny wychowawczej uczniowie brali udział                         

w zajęciach profilaktycznych dotyczących m.in. substancji psychoaktywnych, brali również czynny 

udział w różnych spotkaniach, turniejach i konkursach dotyczących problemu uzależnień, odbywały 

się projekcje filmów poświęcone tematyce narkomanii i innych uzależnień. Ponadto, na korytarzu 

szkolnym w gablotach zamieszczane były na bieżąco publikacje dotyczące alkoholu, narkotyków                   

i innych substancji uzależniających. 

 

 Pogłębienie współpracy z Policją w celu ograniczenia dostępności narkotyków– realizacja 

zadania polegała na zwiększeniu liczby patroli policji w miejscach, w których gromadzi              

się młodzież. 
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 Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej 

 

Popularyzacja danych kontaktowych placówek i instytucji zajmujących się terapią uzależnień 

i innych problemów narkotykowych – informacja rozpowszechniana w ramach pracy socjalnej przez 

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz przez Gminną Komisję Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, a także Punkt Konsultacyjny i Punkt Interwencji Kryzysowej. Łączna 

kwota wydatków za rok 2018 wniosła – 1 849,97 zł z planowanych                         3 000,00 zł. 

 

12. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi  

 

Uchwałą Nr 61/IX/2017 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 23 listopada 2017 r. został przyjęty 

Program współpracy Miasta i Gminy Suchedniów z organizacjami pozarządowymi                              

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

i o wolontariacie na rok 2018. 

 

 Projekt „Programu współpracy Miasta i Gminy Suchedniów z organizacjami pozarządowymi 

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

wolontariacie na rok 2018” został poddany konsultacjom z organizacjami pozarządowymi 

działającymi na terenie Gminy Suchedniów, w sposób określony w uchwale                      Nr 68/XI/10 

Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 21.10.2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu 

konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3                   ust. 

3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów 

aktów prawa miejscowego Gminy Suchedniów w dziedzinach dotyczących działalności statutowej 

tych organizacji. Żaden z uprawnionych podmiotów nie zgłosił uwag ani wniosków                 do 

projektu Programu. 

Celem głównym programu była poprawa jakości życia oraz pełniejsze zaspokajanie potrzeb 

społecznych mieszkańców poprzez budowanie partnerstwa między Gminą Suchedniów                    i 

organizacjami pozarządowymi. 

 

Celami szczegółowymi było: 

1) podnoszenie skuteczności i efektywności realizacji zadań publicznych; 

2) wzmocnienie pozycji organizacji i zapewnienie im równych z innymi podmiotami szans                       

w realizacji zadań publicznych; 

3) wspieranie rozwoju organizacji; 
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4) prowadzenie nowatorskich i efektywnych działań na rzecz mieszkańców oraz tworzenie 

systemowych rozwiązań dla ważnych problemów społecznych; 

5) uzupełnienie działań Gminy w zakresie nieobjętym przez struktury samorządowe; 

6) zwiększenie aktywności organizacji w wykorzystaniu środków pozabudżetowych na rzecz 

mieszkańców; 

7) integracja podmiotów prowadzących działalność w sferze zadań publicznych. 

 

W roku 2018 zarejestrowane były 43 organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy. 

 

WSPÓŁPRACA FINANSOWA 

 

Współpraca z organizacjami prowadzącymi swą działalność w sferze pożytku publicznego na 

terenie Gminy Suchedniów lub na rzecz jej mieszkańców miała charakter finansowy                          i 

pozafinansowy. 

Współpraca finansowa, polegająca na zlecaniu realizacji zadań publicznych Gminy 

organizacjom pozarządowym poprzez wsparcie wykonania zadań wraz z udzieleniem dotacji                     

na dofinansowanie ich realizacji obejmowała w roku 2018 zadania z zakresu: 

 - wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, 

 - kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 

 - przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. 

 

 Na realizację Programu wydatkowano w 2018 r. środki finansowe w wysokości                          

335 000,00 zł. 

 Zlecanie realizacji zadań publicznych, wraz z przyznaniem na ten cel dotacji, odbywało                          

się w oparciu o: 

- ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  w trybie 

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

- uchwałę nr 66/XIII/2016 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 

określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu 

oraz kontroli ich wykorzystania, podjętej na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie. 
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I. Na wsparcie realizacji zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury  i dziedzictwa 

narodowego przyznano w trybie pozakonkursowym dotacje dla:  
 

1) Stowarzyszenia „Kuźniczy Krąg” na realizację zadania pt. „Gra wyobraźni. Warsztaty 

teatralne” w wysokości 1 000,00 zł; 

2) Stowarzyszenia Przyjazny Ostojów na zorganizowanie „Pikniku rodzinnego                      

przy muzyce retro” w wysokości 500,00 zł; 

3) Fundacji Przestrzeń Kultury na realizację zadania pn. „Lider Fokus – obiektywnie                        

i naturalnie o ludziach Suchedniowa” w wysokości 2 000,00 zł; 

4) Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Radomskiej – Oddział w Suchedniowie 

na organizację rajdu pieszego pn. „Pamiętamy o wydarzeniach i bohaterach naszej 

ziemi – Świnia Góra 2018” w wysokości – 500,00 zł 

 

II. Na wsparcie realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu 

przyznano w trybie pozakonkursowym dotacje dla: 
 

1) Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Biegaczy „SieBiega” na organizację IV 

Suchedniowskiego Biegu Kobiet „Nie cyckamy się z rakiem” w wysokości 3 000 zł; 

2) Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Kolarstwa Górskiego „MTB Cross” na organizację 

zawodów sportowych (biegowe, rowerowe, crossduathlon) „Puchar Powstańców 

Styczniowych” w wysokości 1 000,00 zł 

3) Miejskiego Klubu Sportowego „Orlicz” na organizację turnieju badmintona „Puchar Gór 

Świętokrzyskich” w wysokości 2 500,00 zł; 

4) Miejskiego Klubu Sportowego „Orlicz” na zorganizowanie VI Biegu o Puchar Kruka          

w wysokości 3 500,00zł; 

5) Klubu Sportowego „Orlicz 1924” na zorganizowanie Turnieju Tenisa Stołowego Orlicz 

1924 I edycja” w wysokości 1 000,00 zł. 

 

W oparciu o uchwałę nr 66/XIII/2016 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 17 listopada 2016r. 

w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu 

rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania, po rozstrzygnięciu konkursu projektów, 

przyznano dotacje dla:  
 

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

„Prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie sportowym          

w zakresie piłki nożnej” w wysokości 170 000,00 zł; 
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2) Miejskiego Klubu Sportowego „Orlicz” w Suchedniowie na realizację zadania pn. 

„Prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie sportowym         

w zakresie badmintona” w wysokości 44 000,00 zł; 

3) Suchedniowskiego Stowarzyszenia Cyklistów na realizację zadania pn. 

„Upowszechnianie kolarstwa amatorskiego poprzez organizację i udział                   w 

zawodach kolarskich” w wysokości 2 000,00 zł;  

 

 

III. Na wsparcie realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom 

społecznym przekazano, w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, dotacje w 

łącznej wysokości 104 000,00 zł, w tym dla:  

 

1) Stowarzyszenia „Kuźniczy Krąg” na realizację zadania pn. „Prowadzenie świetlicy 

środowiskowej w Michniowie”   w wysokości 33 000,00 zł.  

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

„Prowadzenie świetlicy środowiskowej w Suchedniowie przy ul. Sportowej”                       

w wysokości 46 000,00 zł. 

3) Parafialnego Oddziału Caritas przy Parafii Św. Andrzeja Apostoła w Suchedniowie                    

na realizację zadania pn. „Prowadzenie świetlicy środowiskowej w Suchedniowie przy 

ul. Kościelnej” w wysokości 25 000,00 zł. 

 

 

Powyższe zadania realizowane były zgodnie z ustaleniami Gminnego Programu Profilaktyki                  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Suchedniów na rok 2018.  

Współpraca dotyczyła pomocy dzieciom i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem                       

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

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

w tym zakresie  objętych zostało łącznie 109 dzieci. Wszystkie organizacje złożyły sprawozdania 

końcowe z wykonania powierzonych zadań. Dotacje zostały rozliczone. 
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WSPÓŁPRACA POZAFINANSOWA 

 

Współpraca pozafinansowa polegała głównie na: 

 

1. Wsparciu oraz wspólnej realizacji projektów i inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej m.in.:  

 

 współrealizacja projektu „LEKARZE SUCHEDNIOWSKIM SENIOROM”. W ramach akcji 

Seniorzy skorzystali z serii wykładów oraz bezpłatnych porad kardiologa, radiologa, 

gastrologa dietetyka i chirurga naczyniowego oraz z wykładów edukacyjnych diabetologa, 

neurologa, psychiatry i innych specjalistów; 

 współpraca w organizacji II Ogólnopolskiej, Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej                      

pt. „Taka sama dla wszystkich- kulturowe aspekty niepodległości rejonu między Wisłą                          

a Pilicą”, wpisanej do programu Europejskich Dni Dziedzictwa 2018; 

 współpraca w wydaniu trzeciego numeru cyklu wydawniczego „Zeszyty Suchedniowskie. 

Historia”; 

 wsparcie merytoryczne dla lokalnych organizacji.  

 

2. Współpracy przy organizacji imprez i wydarzeń takich jak np.  Dzień Dziecka, w którym wzięły 

udział dzieci i młodzież ze wszystkich suchedniowskich szkół i przedszkoli, czy Rajd Rowerowy 

Wykus 2018. 

3. Obejmowaniu patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów, a niejednokrotnie wsparcie 

merytoryczne i organizacyjne,  przedsięwzięć organizowanych przez organizacje pozarządowe, do 

których należały:  

 

 Koncert Charytatywny - Organizator: Rada Rycerzy Kolumba w Suchedniowie, Partner: 

Caritas Diecezji Radomskiej. Przeznaczenie: dochód z wydarzenia został przekazany 

rodzinie, której dom został zniszczony podczas sierpniowych nawałnic na Pomorzu 

 XVI Mistrzostwa Suchedniowa w Tenisie Stołowym - Organizator: Samorządowa Szkoła 

Podstawowa nr 1 w Suchedniowie  

 XXVIII Konkurs Recytatorski im. Wandy Łyczkowskiej - Organizator: Samorządowa Szkoła 

Podstawowa im. Wandy Łyczkowskiej  

 XIX Międzynarodowy Turniej Seniorów w Badminton – YONEX OPEN FOREVER 

YOUNG - Organizator: Ognisko TKKF Olimpik Suchedniów  

 Turniej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora SSP nr 1 im. Emilii Peck w Suchedniowie  -

Organizator/miejsce: SSP nr 1 im. Emilii Peck w Suchedniowie 
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 Wystawa „Spotkanie pokoleń pod znakiem NIEPODLEGŁA. Suchedniowskie rody – 

Ostachowscy” - Organizator: Suchedniowski Ośrodek Kultury "Kuźnica"                                 oraz 

Stowarzyszenie "Kuźniczy Krąg" 

 XIII Ogólnopolski Turniej Formacji Tanecznych Suchedniów 2018 - Organizator: 

Suchedniowski Ośrodek Kultury "Kuźnica" 

 Suchedniowskie Szachowanie – Mistrzostwa Suchedniowa w Szachach - Organizator: 

Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 3  

 II Turniej Młodzieżowych Rad w piłce siatkowej o Puchar Burmistrza - Organizator: 

Młodzieżowa Rada Miejska w  Suchedniowie 

 Zawody Strzeleckie z okazji 10–lecia ŚBKTS - Organizator: ŚBKTS 

 V Igrzyska Sportowe w Michniowie - Organizator: CKI Michniów  

 Piknik „Rekreacyjne Mostki” - Organizator: Wiejski Dom Kultury w Mostkach  

 Turniej halowej piłki nożnej 100 lecie odzyskania niepodległości  - Organizator: 

Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 1 w Suchedniowie 

 Turniej Charytatywny Piłki Siatkowej „Gramy dla Rafała” - Organizator: Stowarzyszenie 

ASUMPT  

 Projekt „Lekarze Suchedniowskim Seniorom” - Grupa inicjatywna PRO SENIOR  

 GALA SZLACHETNEJ PACZKI 2018 - REJON SUCHEDNIÓW” 

9 grudnia 2018 r. - Organizator: SOK Kuźnica, Szlachetna Paczka Rejon Suchedniów  

 Wojewódzki Turniej Policjantów Województwa Świętokrzyskiego w Piłce Siatkowej                   

o Puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach i Przewodniczącego Zarządu 

Wojewódzkiego NSZZ Policjantów Województwa Świętokrzyskiego - Organizator: Zarząd 

Wojewódzki Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów Województwa 

Świętokrzyskiego         

 

4. Konsultacjach Programu współpracy Gminy Suchedniów z organizacjami pozarządowymi 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 

 

Ponadto w ramach współpracy pozafinansowej Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Suchedniowie współpracował z wolontariuszami Samorządowej Szkoły Podstawowej 

Nr 1 w Suchedniowie w zakresie rozdzielania pomocy żywnościowej, pochodzącej ze świątecznych 

zbiórek (pomoc otrzymało 458 rodzin) oraz z Polskim Stowarzyszeniem Diabetyków Oddział                 

w Suchedniowie w zakresie rozdzielania pomocy żywnościowej, pochodzącej z Banku Żywności 

(pomoc otrzymało 185 osób) .  
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1. Młodzieżową Radą Miasta - współpraca polegała na rozdzielaniu pomocy żywnościowej 

pochodzącej ze świątecznych zbiórek żywności.  

2. Polskim Stowarzyszeniem Diabetyków Oddział w Suchedniowie - rozdzielanie pomocy 

żywnościowej pochodzącej z Banku Żywności w Ostrowcu Świętokrzyskim. 

 

Poza wyżej wskazanymi organizacjami – Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej       

w Suchedniowie współpracował  z organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy osobom 

bezdomnym, dotkniętym przemocą lub problemami mieszkaniowymi. Należą do nich: Caritas 

Diecezji Kieleckiej, Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie”, Monar – Markot,   Towarzystwo Pomocy 

Świętego Brata Alberta oraz instytucjami, takimi jak: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie                   

w Skarżysku - Kamiennej, Sąd Rejonowy w Skarżysku - Kamiennej, Komisariat Policji                             

w Suchedniowie. 

 

W wyniku realizacji Programu osiągnięto następujące wskaźniki : 
 

1. Liczba zadań publicznych objętych otwartymi konkursami ofert: 

   - w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – 3 zadania 

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

- w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania patologiom społecznym – 1 zadanie 
 

2. Liczba złożonych ofert: 

- w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – 9 ofert 

- w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 4 oferty 

- w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania patologiom społecznym – 3 oferty 
 

3. Liczba zawartych umów na realizację zadań publicznych: 

- w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – 8 umów  

- w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 4 umowy 

- w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania patologiom społecznym – 3 umowy 
 

4. Łączna kwota dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym: 

- w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – 227.000 zł 

- w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 4.000 zł 

- w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania patologiom społecznym – 104.000 zł 
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5. Łączna kwota dotacji niewykorzystanych przez organizacje pozarządowe i wykorzystanych 

niezgodnie z przeznaczeniem – wszystkie organizacje wykorzystały dotacje zgodnie              z 

przeznaczeniem. 
 

6. Liczba organizacji pozarządowych, którym udzielono dotacji: 

- w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – 5 organizacji 

- w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 4 organizacje 

- w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania patologiom społecznym – 3 organizacje 

 

7. Liczba adresatów zrealizowanych zadań: 

- w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – 1 266 osób  

- w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - 810 

- w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania patologiom społecznym – 95 

 

8. Wartość pracy wolontariuszy, zaangażowanych po stronie organizacji, w realizację zadań 

publicznych: 

- w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – 41.524,33 zł 

- w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 1.800 zł 

- w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania patologiom społecznym – 13.104 zł 

 

9. Udział środków finansowych własnych organizacji pozarządowych w realizacji zadań 

publicznych zleconych w drodze konkursów ofert:  

- w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – 38.751,13 zł 

- w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 3.380,29 zł 

- w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania patologiom społecznym– 14.200 zł  

 

13.  Programy Polityki Zdrowotnej na lata 2015 - 2018 

 

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

Placówka zlokalizowana jest w budynku stanowiącym własność Gminy. Budynek                                  jest 

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

apteki. 

 

NZOZ na przestrzeni roku 2018 udzielił  51 732 świadczeń zdrowotnych, w tym liczba wizyt 

lekarskich 39 262 oraz liczba świadczeń pielęgniarskich POZ - 12 470. Liczba pacjentów 

korzystających z podstawowej opieki zdrowotnej wynosiła 8 556. 
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Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych do zadań własnych gminy  w zakresie zapewnienia równego dostępu do 

świadczeń opieki zdrowotnej należy w szczególności opracowywanie                          i realizacja oraz 

ocena efektów programów polityki zdrowotnej.  

 

 W latach 2015 - 2018 w Suchedniowie realizowane były trzy programy polityki 

zdrowotnej: 

1) „Program szczepień profilaktycznych przeciwko pneumokokom dzieci do 2 roku życia 

zamieszkałych na terenie Gminy Suchedniów na lata 2015 – 2018” 

2) „Program szczepień profilaktycznych przeciwko meningokokom młodzieży zamieszkałej na 

terenie Gminy Suchedniów na lata 2015 – 2018” 

3) „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie osób od 55 roku życia zamieszkałych 

na terenie Gminy Suchedniów na lata 2015 -2018”. 

 

„Program szczepień profilaktycznych przeciwko pneumokokom dzieci do 2 roku życia 

zamieszkałych na terenie Gminy Suchedniów na lata 2015 – 2018” 

 

Program szczepień przeciwko pneumokokom skierowany był do populacji dzieci do 2 roku życia, 

zamieszkałych na terenie Gminy Suchedniów, z wyjątkiem dzieci z grup ryzyka tj. dzieci                     o 

niskiej wadze urodzeniowej i wcześniaków, objętych obowiązkowym szczepieniem finansowanym 

przez Ministerstwo Zdrowia. Od 1 stycznia 2017 r. szczepienia przeciw pneumokokom 

wprowadzono do koszyka szczepień obowiązkowych i refundowanych                              dla 

wszystkich dzieci urodzonych po 31.12.2016r. Dlatego też gminnym programem polityki zdrowotnej 

w 2017 i 2018 roku objęto jedynie dzieci, które przystąpiły do programu przed rokiem 2017, przez 

co umożliwiono im dokończenie schematu szczepień. 

W ciągu 4 lat trwania programu zaszczepiono łącznie 156 dzieci 243 dawkami wg schematu: 

dwie dawki szczepionki w pierwszym roku życia i jedna dawka przypominająca w drugim roku życia. 

W roku 2018 zaszczepiono 13 dzieci (14 dawek).  

Koszt szczepienia jedną dawką szczepionki, w który wkalkulowano cenę szczepionki, prowadzenia 

i przechowywania dokumentacji medycznej oraz badania lekarskiego, wyniósł 260 zł. Gmina pokryła 

50 % kosztów szczepienia, pozostałe 50% pokryli rodzice szczepionych dzieci. Łączny koszt 

szczepień sfinansowanych przez Gminę w ciągu czterech lat wyniósł 31 590,00 zł                           (w 

roku 2018 – 1 820,00 zł) 
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Realizator programu był corocznie wyłaniany w drodze konkursu ofert. Każdorazowo                

był nim Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Promyk” Sp. z o.o. Był on zobowiązany również 

do  przeprowadzenia akcji informacyjnej na temat wykonywanych szczepień.  

 

 

Liczba szczepień w poszczególnych latach realizacji programu 

 

Szczepienia przeciw pneumokokom, współfinansowane przez Gminę Suchedniów, 

prowadzone są od 2009 r. Od tego czasu szczepieniom poddano 453 dzieci.  

 

„Program szczepień profilaktycznych przeciwko meningokokom młodzieży 

zamieszkałej na terenie Gminy Suchedniów na lata 2015 – 2018” 

 

Program ten skierowany był do młodzieży uczęszczającej do III klasy gimnazjum, 

zamieszkałej na terenie Gminy Suchedniów. Co roku szczepiony był jeden rocznik. Liczba 

udzielonych świadczeń w ciągu czterech lat trwania programu wyniosła 263 (w roku 2018 – 61 osób). 

Średnia zgłaszalność do programu wyniosła 80% uprawnionej populacji. 
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Koszt szczepienia jedną dawką szczepionki, w który wkalkulowano cenę: szczepionki, prowadzenia 

i przechowywania dokumentacji medycznej oraz badania lekarskiego, wyniósł w roku 2015 130 zł, 

a w latach 2016 – 2018 120 zł. Łączny koszt szczepień, w całości sfinansowany przez Gminę, wyniósł 

32 340,00 zł (w roku 2018 – 7 320,00 zł). 

Realizator programu był corocznie wyłaniany w drodze konkursu ofert. Każdorazowo                  

był nim Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Promyk” Sp. z o.o. Był on zobowiązany również                  

do  przeprowadzenia akcji informacyjnej na temat wykonywanych szczepień.  

 Szczepienia przeciw meningokokom, finansowane przez Gminę, wykonywane                               

są  w Suchedniowie od 2008 roku. Do końca 2018r. zaszczepiono łącznie 989 osób.  

 

„Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie osób od 55 roku życia 

zamieszkałych na terenie Gminy Suchedniów na lata 2015 -2018” 

 

Programem szczepień przeciw grypie objęto mieszkańców Gminy Suchedniów w wieku              

55 lat i starszych. Szczepienia odbywały się w latach 2015 – 2017. W roku 2018 po raz pierwszy 

szczepionka przeciw grypie trafiła  na listę leków refundowanych w wysokości 50% dla osób 

powyżej 65 roku życia, dlatego też w tym roku zaprzestano realizacji tego programu.  

W okresie realizacji programu (2015-2017) szczepieniom poddało się 475 osób. Średnia 

zgłaszalność wyniosła 5% uprawnionej populacji liczącej ok. 3 600 osób w wieku 55 lat i starszych.  
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 Jednostkowy koszt szczepienia w roku 2015 i 2016 wynosił 30 zł, a w roku 2017 - 40 zł,                         

co wynikało z wprowadzenia na rynek nowej, a zarazem droższej czterowalentnej szczepionki 

Vaxgrip Tetra. Gmina pokrywała 50 % kosztów szczepienia, pozostałe 50% pokrywali pacjenci.             

Z budżetu Gminy wydatkowano na ten cel w trakcie realizacji programu kwotę 7 990,00 zł. 

Realizator programu był corocznie wyłaniany w drodze konkursu ofert. Każdorazowo                 

był nim Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Promyk” Sp. z o.o., który jako jedyny składał 

oferty. Był on zobowiązany również do  przeprowadzenia akcji informacyjnej na temat 

wykonywanych szczepień.  

 Dofinansowanie szczepień przeciw grypie dla osób od 55 roku życia przez Gminę 

Suchedniów odbywało się od 2009 roku. Ze świadczeń tych skorzystało 1 546 osób 

 

14 .  Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

 

Gmina Suchedniów posiada Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi                                 

oraz zapobiegania bezdomności, program przyjęty został Uchwałą nr 13/III/2018 z dnia 19 marca 

2018 roku Rady Miejskiej w Suchedniowie ze zmianą przyjętą Uchwałą nr 47/IX/2018 z dnia                

27 września 2018 roku Rady Miejskiej w Suchedniowie.  

 

Zgodnie z programem w 2018 roku dokonano:  

 odłowienia i przekazania do schroniska BAROS w Suchedniowie 26 szt. bezdomnych 

psów,  
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 kontroli pobytu zwierząt w schronisku, 

 opieki weterynaryjnej, dotyczącej sterylizacji i kastracji zwierząt – 26 zdarzeń, 

 dostarczenia mieszkańcom zgłaszającym miejsc pobytu dzikich kotów karmę na ich 

dokarmianie, 

 odbioru i utylizacji 40 sztuk martwych zwierząt. 

 

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

komunikacyjnych z terenu gminy dokonano odbioru 40 szt. martwych zwierząt.  

 

 

VI.  DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA  GMINY W 2018 ROKU 

 

1. Złożone wnioski o dofinansowania 

 

W dniu 8 lutego 2018 roku złożony został wniosek o pozyskanie środków pochodzących  

z rezerwy ogólnej budżetu państwa na zadanie pn. „Przebudowa i termomodernizacja budynku szkoły 

przy ul. Szarych Szeregów 6 w Suchedniowie”. Gmina Suchedniów wnioskowała o dotację w 

wysokości 499 970,00 zł. W dniu 10 czerwca 2018 roku została podpisana umowa z Wojewodą 

Świętokrzyskim o udzielenie dotacji w kwocie 48 129,47 zł. 

W dniu 29 marca 2018 roku złożony został wniosek o dofinasowanie ze środków Funduszu 

Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sali sportowej, boiska                           

o nawierzchni z trawy sztucznej oraz boiska wielofunkcyjnego przy Samorządowej Szkole 

Podstawowej  Nr 1 w Suchedniowie” w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju 

Lokalnej Infrastruktury Sportowej. Całkowite koszty brutto 5 544 830,74 zł, środki wnioskowane  

z FRKF 2 468 464,19 zł. W dniu 31 października 2018 roku została podpisana z Ministrem Sportu  

i Turystyki umowa o dofinasowanie w kwocie 2 468 400,00 zł w/w zadania. 

W dniu 16 kwietnia 2018 roku w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju                        

oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej Gmina 

Suchedniów złożyła wniosek na „Przebudowę drogi gminnej nr 389005T” (Mostki – Szelejtów). 

Wartość zadania brutto 930 352,20 zł, wnioskowana dotacja 744 281,76 zł. Zadanie nie zostało 

zakwalifikowane do dofinansowania. 

W ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej 

infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” w dniu 17 września 2018 roku złożono wniosek  

o dofinasowanie zadania „Przebudowa ulic Powstańców 1863 r. i Krótkiej w Suchedniowie.” 

Całkowity planowany koszt zadania to 5 103 902,35 zł, wnioskowana dotacja 2 390 960,00 zł. 
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Zadanie zostało ujęte na ostatecznej liście rankingowej wniosków, zatwierdzonej przez Wojewodę 

Świętokrzyskiego. 

W dniu 15 listopada 2018 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego 2014 – 2020, Działanie 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej  

i szkoleniowej, złożono wniosek o dofinasowanie projektu pn. „Rozbudowa infrastruktury sportowej 

oraz doposażenie Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 w Suchedniowie”. Wartość zadania 

ogółem 5 630 640,47 zł, wnioskowane dofinansowanie 1 024 743,86 zł. 

Także w ramach RPO WŚ 2014 – 2020, działanie 4.3 Gospodarka wodno – ściekowa,  

w dniu 30 listopada 2018 roku Gmina Suchedniów złożyła wniosek o dofinasowanie zadania  

pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej – Aglomeracja Suchedniów – V etap”, którego zakres dotyczy 

budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Langiewicza, ul. Słonecznej i ul. Jarzębinowej. Wartość ogółem 

8 454 530,94 zł, wnioskowane dofinansowanie 5 318 657,47 zł. 

 

2. Podpisane umowy dotacji 

 

W dniu 23 kwietnia 2018 roku Gmina Suchedniów zawarła umowę dotacji na zadanie: 

 „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Suchedniowie w zakresie gospodarki osadowej”.  Koszty 

całkowite zadania zawarte w umowie dotacji 7 388 776,01zł, wnioskowane dofinansowanie 4 

517 829,54 zł 

  „Budowa kanalizacji sanitarnej – Aglomeracja Suchedniów – III etap” – zakres obejmuje 

budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kieleckiej i Warszawskiej. Koszty całkowite                           

2 884 512,55 zł, dofinansowanie 1 882 819,00 zł. 

 

W dniu 30 kwietnia 2018 roku podpisana została umowa na „Budowę kanalizacji sanitarnej – 

Aglomeracja Suchedniów – I etap”. Zakres zadania obejmował budowę sieci kanalizacji sanitarnej w 

ul. Cmentarnej, Berezów, Koszykowej i Jodłowej oraz przebudowę wodociągu  

w ul. Koszykowej. Zadanie zrealizowane zostało w 2018 roku. W umowie dotacji wskazane zostały 

kwoty: koszty  całkowite 7 977 890,13 zł, dofinansowanie 4 894 740,78 zł. Gmina Suchedniów 

wystąpiła o zwiększenie dofinansowania, czego efektem było spisanie aneksu do umowy, który 

opiewał na  kwoty:  koszt całkowity 8 216 956,20 zł, dofinansowanie 5 057 006,81 zł. Natomiast 

ostatecznie we wniosku o płatność końcową wskazany został całkowity koszt 8 216 876,20 zł, 

dofinasowanie 5 056 946,23 zł. 
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W dniu 29 czerwca 2018 roku podpisana została umowa na „Budowę kanalizacji sanitarnej – 

Aglomeracja Suchedniów - II etap” – zakres obejmuje budowę sieci kanalizacji                       sanitarnej 

w ul. Żeromskiego. Koszt całkowity zadania  2 804 865,18 zł, w tym dofinansowanie               1 824 

580,80 zł. 

 

3. Inwestycje 

 

W 2018 roku na terenie gminy Suchedniów wykonane zostały poniżej wskazane inwestycje:  

- „Przebudowa drogi gminnej przy CKI w Michniowie”. Zakres rzeczowy zadania obejmował 

wykonanie nawierzchni jezdni z asfaltu o długości ok. 148 metrów  

i szerokości 5 metrów, budowę chodnika oraz zjazdów z kostki betonowej, a także wykonanie 

odwodnienia liniowego. Całkowita wartość zadania wraz z nadzorem inwestorskim, tablicami 

i pozostałymi kosztami wyniosła w 2018 roku 254 980,68 zł. Zadanie dofinansowane było w 

ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 

2019”   

- Opracowana została dokumentacja projektowa dla zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej 

– Mostki Szelejtów”. Na podstawie dokumentacji projektowej, zakupiony został materiał                

na wykonanie odwodnienia tj. umocnienie rowów – płyta ażurowa.   

Na przedmiotowe zadanie z Funduszu sołeckiego wydane zostały środki w wysokości 

52 959,31 zł.  

- Zakupione zostały 3 wiaty przystankowe z przeznaczeniem na Ostojów,  

ul. Bodzentyńską,  a także ul. Kielecką,  

- Wykonany został projekt techniczny oświetlenia drogi wewnętrznej – ul. Stokowiec  

- Modernizacja budynku OSP Ostojów w zakresie budowy wewnętrznej i zewnętrznej instalacji 

gazowej oraz centralnego ogrzewania. Wartość zadania wyniosła  

22 500,00 zł  

- Zakończone zostało zadanie pn.: „Przebudowa i termomodernizacja budynku szkoły                        

przy ul. Szarych Szeregów 6 w Suchedniowie” rozpoczęte w 2017 roku. Roboty wykonane w 

2018 roku obejmowały między innymi wykonanie ciągów komunikacyjnych, izolację, 

termomodernizację i elewację budynku.  Opracowane zostało również studium wykonalności 

dla zadania pn.: „Rozbudowa wraz z zagospodarowaniem terenu szkoły               przy ul. 

Szarych Szeregów 6 w Suchedniowie”. Na wskazane zadania w roku 2018 zostało wydane 

2 355 763,90 zł.  
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- Wykonane zostało zadanie pn.: „Termomodernizacja budynku przychodni zdrowia  

w Suchedniowie”. W ramach zadania budynek został docieplony, wykonano elewację, 

wymieniono parapety, obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe. Wydatki poniesione przez 

Gminę Suchedniów na  przedmiotowe zadanie w roku 2018 wyniosły 115 000,00 zł.  

- Wybudowana została kanalizacja sanitarna w ul. Jodłowej, Kieleckiej i części ulicy 

Warszawskiej, wydatki związane z zadaniem w 2018 roku wyniosły 1 046 248,23 zł. Zadanie 

dofinansowane było w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Zakres rzeczowy obejmował budowę 1230,5 mb 

kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, 330,51 mb kanalizacji sanitarnej tłocznej,                  a 

także budowę przepompowni ścieków. 

- Również w ramach dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 wybudowana została kanalizacja 

sanitarna w ul. Berezów i w ul. Koszykowej w Suchedniowie. Zakres zadania obejmował 

budowę 757,5 mb sieci wodociągowej, 314,00 mb przyłączy wodociągowych, 5006,44 mb 

kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, 752,50 mb kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, 

wybudowane zostały również dwie przepompownie ścieków. Na całym odcinku odtworzona 

została ul. Koszykowa. Odtworzenie obejmowało nawierzchnię, chodnik, zjazdy na posesję, 

a także odwodnienie. Wydatki związane z zadaniem w 2018 roku wyniosły 6 157 466,28 zł.  

- Wykonane zostało studium wykonalności dla budowy kanalizacji sanitarnej  

w ul. Langiewicza.  

- Odebrana została dokumentacja  projektowa na realizację zadania pn.: „Przebudowa 

oczyszczalni ścieków w Suchedniowie w zakresie gospodarki osadowej”.            

Na przedmiotowe zadanie w 2018 roku Gmina Suchedniów uzyskała decyzję  

o pozwoleniu na budowę, rozpoczęcie realizacji inwestycji planowane jest na 2019 rok.  

Nakłady finansowe, a także efekty rzeczowe z tytułu realizacji zadań związanych  

z systemem oczyszczania ścieków w  mieście zostały ujęte w sprawozdaniu z realizacji 

KPOŚK za 2018 rok.  

 

Ponadto, Gmina Suchedniów ściśle współpracowała ze Społecznymi Komitetami  

w zakresie przyszłych inwestycji związanych z budową kanalizacji sanitarnej. 
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Wydatki na inwestycje w roku 2018  

  

 

 

4. Współpraca z innymi jednostkami  

 

W dniu 6 marca 2018 roku została podjęta Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

Porozumienia Międzygminnego w sprawie przejęcia przez Gminę Starachowice od Gmin: Wąchock, 

Mirzec, Brody, Iłża, Pawłów, Suchedniów (w części obsługiwanej przez PWIK  

Sp. z o.o.) zadań w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. 

Uchwała obejmuje swoim zakresem abonentów odprowadzających ścieki sanitarne               z sołectwa 

Mostki.  

W dniu 15 maja 2018 roku zostało zawarte porozumienie w sprawie wspólnego 

przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych  na zakup energii 

elektrycznej, a także na świadczenie usług dystrybucji elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej. W 

skład grupy wchodziły Gminy – Skarżysko – Kamienna, Bliżyn, Skarżysko – Kościelne, 

Suchedniów, Wąchock, Łączna, Mirzec, Mirów, Chlewiska, Jastrząb, Borkowice, Orońsko.  

W dniu 17 maja 2018 roku zostało spisane trójstronne porozumienie pomiędzy Gminą 

Suchedniów, PKP Polskimi Liniami Kolejowymi S.A., a Powiatem Skarżyskim. Przedmiotem 

porozumienia jest współpraca pomiędzy Samorządami, a PKP PLK S.A. przy budowie 

bezkolizyjnego skrzyżowania – wiaduktu kolejowego w ciągu linii kolejowej nr 8 Warszawa 

Zachodnia – Kraków Główny na odcinku Skarżysko Kamienna – Kielce – Kozłów z drogą powiatową 

nr 0578 T na terenie Gminy Suchedniów. Porozumienie określa obowiązki stron, a także sposób 
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realizacji zadania. Pod koniec 2018 roku zostały podjęte działania mające na celu podpisanie 

kolejnego porozumienia, tym razem pomiędzy Powiatem Skarżyskim, a Gminą Suchedniów. 

Dokument ten, miałby na celu uszczegółowienie zakresu rzeczowego zadania pozostającego do 

wykonania po stronie Samorządów.  

 

VII. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 

 

1. Charakterystyka sieci dróg na terenie Gminy 

 

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

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

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

Suchedniów. Na terenie Gminy zlokalizowany jest odcinek  

o długości 6 342 m.  

- wojewódzkim - droga Nr 751 na odcinku od skrzyżowania z ul. Kielecką  

i Zagórską do granic gminy odcinek o długości 6530 m (w tym na terenie miasta 3600 

m), 

- powiatowym o łącznej długości 12 508 m (w tym na odcinku o długości 2650  

m w sołectwie Mostki) 

 

Drogi publiczne na terenie miasta Suchedniów. 

 

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

charakterystykę przedstawia poniższe zestawienie: 

 

Zestawienie dróg gminnych na terenie miasta 

 

Łączna długość dróg 

w tym z nawierzchnią: 

- ulepszoną 

- nieulepszoną 

- gruntową (wzmocnioną żużlem lub żwirem) 

34,3 km 

 

21,6 km 

  7,1 km 

  5,6 km 

Powierzchnia ogółem 188,6 tys. m 2 

 

Zestawienie dróg na terenie miasta Suchedniów ze względu na rodzaj nawierzchni. 
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W ciągu wymienionych dróg zlokalizowane są 3 obiekty inżynierskie.  

 

Na wskazanych drogach w 2018 r. wydarzyło się 7 wypadków drogowych, w których 

poszkodowanych zostało 12 osób. 

 

Do dróg kategorii gminnej poza granicami administracyjnymi miasta Suchedniów zaliczone 

jest 13 dróg, których ogólną charakterystykę przedstawia poniższe zestawienie: 

 

Zestawienie dróg gminnych na terenie sołectw 

 

Łączna długość dróg  

w tym z nawierzchnią: 

- ulepszoną 

- nieulepszoną 

- gruntową (wzmocnioną żużlem lub żwirem) 

18,7 km 

 

5,83 km 

8,37 km 

4,5 km 

 

Powierzchnia ogółem 103,3 tys. m2 

 

 

 

 

 

 Zestawienie dróg na terenie sołectw ze względu na rodzaj nawierzchni.  
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 W ciągu wymienionych dróg zlokalizowane są 3 obiekty inżynierskie. 

 

Na wskazanych drogach w 2018 r. wydarzyły się 2 wypadki drogowe, w których poszkodowanych 

zostało 3 osoby. 

  

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

do dróg publicznych gminnych, których użytek w ewidencji geodezyjnej oznaczono symbolem 

„droga”. 

 

Zestawienie danych obejmujących drogi gruntowe 

 

Powierzchnia dróg wewnętrznych Długość dróg wewnętrznych 

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

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

ogółem: 5,3195 ha ogółem: 9001 m 

 

W większości drogi te stanowią dojazdy do pól oraz rozproszonej zabudowy mieszkaniowej.                   

W przeważającej ilości posiadają nawierzchnię gruntową bądź utwardzoną tłuczniem lub żużlem. 

2. Bieżące utrzymanie dróg i zarządzanie pasem drogowym 

31%

45%

24%

ulepszona nieulepszona gruntowa
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Zarządzenie Nr 0050.87.2018 Burmistrza Miasta i Giny Suchedniów z dnia 31 sierpnia 2018 

roku wprowadza zasady dokonywania objazdów i kontroli okresowych stanu dróg i drogowych 

obiektów inżynierskich. Przyjęty został również wzór książki objazdów dróg gminnych. Zgodnie    ze 

wskazanym zarządzeniem, w roku 2018 odbyły się dwa objazdy, w wyniku których stwierdzone 

zostały usterki oraz wskazane zalecenia pokontrolne. Na podstawie danych uzyskanych podczas 

wykonywania przeglądów dróg planowane były drobne remonty oraz inwestycje drogowe.                    

Na każdą drogę sukcesywnie zakładane są książki drogi. Jednocześnie w roku 2018 rozpoczęte 

zostały prace nad Planem Rozwoju Sieci Dróg Gminnych.  

Na bieżące utrzymanie dróg składa się również zarządzanie pasem drogowym,  

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

w pasie drogowym infrastruktury niezwiązanej z funkcjonowaniem drogi, na wykonywanie robót          

w pasie drogowym, a także odbiór pasa drogowego po wykonanych pracach. Dane obrazujące ilość 

wydanych przedmiotowych decyzji obrazują poniższe tabele.  

 

 

Decyzje na zajęcie pasa drogowego  

 

Cel zajęcia pasa Ilość wydanych decyzji 

handel zniczami oraz kwiatami 14 

wykonanie zjazdu indywidualnego na działkę 3 

wymiana słupa w linii niskiego napięcia 2 

przyłącze gazowe 10 

przyłącze energetyczne 6 

przyłącze telekomunikacyjne 1 

przyłącze kanalizacyjne 2 

przyłącze kanalizacyjne i wodociągowe 2 

linia kablowa 2 

odcinek gazociągu średniego ciśnienia 2 

przebudowa linii kablowej 3 

 

 

Decyzje na umieszczenie urządzenia w pasie drogi 
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Rodzaj urządzenia Ilość wydanych decyzji 

przyłącze gazowe 11 

przyłącze energetyczne 4 

przyłącze telekomunikacyjne 2 

przyłącze kanalizacyjne 2 

przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne 2 

przyłącze kablowe 1 

sieć gazowa 1 

kanalizacja teletechniczna 1 

linia kablowa 5 

rurociąg kablowy 2 

 

 

Decyzja na lokalizację urządzenia w pasie drogi 
 

Rodzaj urządzenia Ilość wydanych decyzji 

przyłącze gazowe 14 

przyłącze kablowe 9 

przyłącze kanalizacji sanitarnej 3 

przyłącze wodno-kanalizacyjne 4 

przyłącze telekomunikacyjne 1 

przyłącze energetyczne  1 

sieć elektroenergetyczna 1 

słupy telekomunikacyjne 1 

słupy nN 1 

linia kablowa 1 

rurociąg światłowodowy 1 

złącze kablowo-pomiarowe 1 
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Dane zawarte w powyższych tabelach ilustruje poniższy wykres  

 

3. Gospodarowanie odpadami i ochrona środowiska 

 

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

nałożyła na samorządy obowiązek wprowadzenia systemu gospodarki odpadami. Realizując 

powyższy obowiązek Gmina zorganizowała odbiór odpadów komunalnych od nieruchomości 

zamieszkałych. Rada Miejska ustaliła, że najbardziej optymalną opłatą spełniającą zasadę 

gospodarowania odpadami będzie opłata naliczana od liczby osób zamieszkałych na terenie 

nieruchomości. Wprowadzono niższa stawkę opłaty dla nieruchomości, które przystąpiły                        

do segregacji odpadów. 

 

W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego został 

wyłoniony Wykonawca, który realizował w 2018 roku odbiór, transport i zagospodarowanie 

odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy 

Suchedniów oraz prowadził Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Zgodnie              z 
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ustalonym harmonogramem od mieszkańców odbierane były odpady komunalne podzielone                   

na frakcje takie jak szkło, plastik, metal, odpady biodegradowalne, wielkogabarytowe, zmieszane itd.  

 

Z terenu Gminy w 2018 roku odebrane zostało 1 350,471 Mg odpadów, w tym 527,491 Mg 

stanowiły odpady zbierane selektywnie. 

 

Zestawienie ilości zebranych odpadów z  terenu Gminy Suchedniów  latach  2016- 2018  

 

rok/odpady 2016 [Mg] 2017 [Mg] 2018 [Mg] 

zmieszane 818,35 850,980 822,980 

segregowane 457,10 397,969 527,491 

suma 1275,45 1248,949 1350,471 

 

 

 

 

W Gminie Suchedniów prowadzona jest ewidencja zbiorników bezodpływowych  

i przydomowych oczyszczalni ścieków. W 2018 roku zgłoszono 3 zbiorniki bezodpływowe  

i 3 przydomowe oczyszczalnie ścieków.  

Rozpoczęto aktualizację ww. ewidencji. Opracowana została ankieta w celu uzyskania                 

od mieszkańców Suchedniowa, danych dotyczących sposobu oczyszczania i odbioru ścieków  

z ich gospodarstw domowych.  
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W roku ubiegłym na terenie miasta zamontowano 13 szt. koszy ulicznych, w tym kosze                

na psie odchody.  

 

Zgodnie z Programem usuwania wyrobów zawierających azbest przyjętego Uchwałą  

Nr 20/IV/2016 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 31 marca 2016 r. z terenu Gminy Suchedniów 

w roku 2018 dokonano odbioru 85,26 Mg wskazanych wyrobów. Przekazane zostały one na 

składowisko odpadów niebezpiecznych. Zadanie wykonane zostało przy udziale środków             z 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. Na zadanie 

dotyczące  Usuwania odpadów zawierających azbest pochodzący z budynków mieszkalnych                  

i gospodarskich z terenu Gminy Suchedniów w 2018 roku Gmina otrzymała dotacje                                  z 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w wysokości 

10 692,00 zł. 

 

Gmina Suchedniów kładzie nacisk na działania edukacyjne w zakresie ochrony środowiska 

przeprowadzając prelekcje zarówno dla dzieci i młodzieży, jak również mieszkańców Gminy                 

w zakresie segregacji odpadów. Biorąc pod uwagę dążenie do znacznego ograniczenia niskiej emisji 

organizuje szkolenia dotyczące możliwości korzystania z odnawialnych źródeł energii,                   a 

ponadto: 

 wspólnie ze Związkiem Gmin Gór Świętokrzyskich, Gmina przeprowadziła konkurs 

plastyczny p.n. „To my tworzymy atmosferę w Górach Świętokrzyskich”  w 2 kategoriach 

wiekowych:  

- klasy 0-IV - tematem było wykonanie pracy plastycznej w formie  plakatu p.n. „Śmieci?  

Dziękuję, nie palę”, 

- klasy V-VIII i klasa gimnazjum - tematem było wykonanie pracy plastycznej w formie ulotki 

informującej społeczeństwo o korzyściach płynących ze stosowania 

odnawialnych źródeł energii (OZE), 

 w Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 3 w Suchedniowie prowadzone były działania 

związane z realizacją projektu „Pracownia edukacji ekologiczno- przyrodniczej w szkołach 

podstawowych w Gminie Suchedniów”, dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. Celem projektu było 

polepszenie warunków nauczania przedmiotów przyrodniczych oraz zainteresowanie 

uczniów ekologią i ochroną środowiska. Na zajęciach, w ramach projektu, uczniowie 

poznawali zagadnienia związane z segregacją śmieci i recyklingiem. Uczniowie zapoznali się 
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z głównymi zasadami segregacji odpadów, rozpoznawali rodzaje koszów i pojemników 

przeznaczonych na odpady, obejrzeli film na temat odnawialnych źródeł energii, 

 przy współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej                   

w Kielcach zorganizowano spotkanie informacyjne dla mieszkańców Gminy na temat 

Programu Czyste Powietrze. Celem programu jest poprawa efektywności energetycznej                

i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących 

jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza 

pochodzących z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych, 

 działania edukacyjne dla mieszkańców – piknik rodzinny, podczas którego odbyła                      

się prelekcja podniesienia świadomości opiekunów zwierząt. W trakcie pikniku 

rozdysponowano 30 pakietów promujących zapobieganie powstawianiu nieczystości                 

po własnych zwierzętach.  

 

Z wniosków mieszkańców oraz osób prawnych wydanych zostało 105 zezwoleń                         na 

usunięcie drzew lub krzewów – 84 zgłoszenia z nieruchomości prywatnych; 21 decyzji dotyczących 

instytucji.  

 

4. Kanalizacja deszczowa, sanitarna, sieć wodociągowa 

 

Ogólna długość sieci kanalizacji deszczowej wynosi 10 035 m (w tym na terenie gminy             

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

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

z wydanymi decyzjami wodnoprawnymi. 

Ogólna długość sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Suchedniów wynosi 40,1 km., 

w tym w 2018 roku wybudowano 7 319,95 mb. Aktualnie z kanalizacji korzysta 49,7 % mieszkańców 

Gminy. 

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

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

 Łączna długość sieci wodociągowej wynosi 91,2 km, w tym w roku 2018 przebudowano 

757,5 mb.  Na dzień 31 grudnia 2018 roku zwodociągowanych jest 96,7% gospodarstw domowych. 

 Wpływy z tytułu dostarczania wody odbiorcom, jak również, z tytułu kanalizacji są niższe od 

kosztów związanych z dostarczaniem wody i odbiorem ścieków, a zatem konieczne są dopłaty                   

z budżetu Gminy do powyższych rodzajów działalności.  
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VIII. OŚWIATA W GMINIE SUCHEDNIÓW  

 

 Gmina Suchedniów realizuje zadania oświatowe wynikające z ustawy o systemie oświaty               

i rozporządzeń wykonawczych poprzez zabezpieczenie działalności przedszkola i szkół 

podstawowych, dla których jest organem prowadzącym. 

 

Publiczne placówki oświatowe na terenie Gminy Suchedniów:  

 Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 1  im. Emilii Peck w Suchedniowie  

 Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 3  im. Stefana Żeromskiego w Suchedniowie  

 Samorządowa Szkoła Podstawowa  im. Wandy Łyczkowskiej w Ostojowie 

 Przedszkole Samorządowe im. Jana Pawła II w Suchedniowie 

 

oraz niepubliczne  placówki: 

 Dwujęzyczne Niepubliczne Przedszkole „PLANETA DZIECKA” w Suchedniowie, 

 Przedszkole Integracyjne Limpopo ul. Bodzentyńska. 

 

Wydatki na oświatę w 2018 roku 

 

Zadania oświatowe realizowane są przy pomocy środków otrzymywanych z budżetu państwa 

– subwencji oświatowej, dotacji oraz z budżetu gminy: 

1. Subwencja oświatowa otrzymana z budżetu państwa z Ministerstwa Edukacji Narodowej : 5 101 

882,00 zł.  

2. Środki własne gminy na edukację: 5 469 165,34 zł. 

3. Dotacja z budżetu państwa dla przedszkola: 243 449,00 zł.  

4. Dotacja z budżetu państwa na oddziały przedszkolne w szkołach: 31 921,00 zł. 

5. Dotacje z budżetu państwa  na dofinansowanie programów edukacyjnych: 

 Program pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – 12 000,00 zł. 

 Program pn. „Aktywna tablica” – 42 000,00 zł. 

 Program pn. „Doposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej” – 19 990,71 zł. 

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

ćwiczeniowe” –  97 674,13 zł. 
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Ze środków własnych: 

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

(liczba dowożonych uczniów: 217) – 178 000,00 zł.  

2. Pokryto wydatki na dowóz uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do szkół poza 

terenem gminy – 49 145,71 zł. 

3. Przekazano dotację na dzieci uczęszczające do Dwujęzycznego Niepublicznego Przedszkola 

„PLANETA DZIECKA” w Suchedniowie: 260 150,03 zł. 

 

Liczba dzieci/uczniów w placówkach oświatowych 

 

W roku 2018 do Przedszkola Samorządowego im. Jana Pawła II w Suchedniowie uczęszczało 

150 dzieci w 7 oddziałach. W szkołach podstawowych było 751 uczniów                        w 44 

oddziałach (w tym 81 uczniów w 3 oddziałach klas gimnazjalnych).                                          

 Ponadto do Dwujęzycznego Niepublicznego Przedszkola „PLANETA DZIECKA”                       

w Suchedniowie uczęszczało średnio 30 dzieci.  

 

Zatrudnienie nauczycieli i pracowników obsługi w placówkach oświatowych 

 

W roku 2018 było zatrudnionych 122 nauczycieli na 106,36 etatach. Największą grupę stanowili 

nauczyciele dyplomowani 82%, następnie nauczyciele mianowani 12%, nauczyciele kontraktowi 4% 

i nauczyciele stażyści 2%. Pracowników obsługi  zatrudnionych było 39 osób na 36,5 etatach. 

  

82%

12%

4% 2%

Nauczyciele dyplomowani

Nauczyciele mianowani

Nauczyciele kontraktowi

Nauczyciele stażyści
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Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2018 roku w ujęciu procentowym 

Przedmiot Wynik Szkoły Średni wynik                       

w powiecie 

Średni wynik                   

w województwie 

język polski 
62 % 64 % 68 % 

historia, WOS 
53 % 55 % 58 % 

matematyka 
42 % 44 % 51 % 

przedmioty 

przyrodnicze 
51 % 52 % 55 % 

język angielski 58 % 60 % 66 % 

 

 

IX.  KULTURA, SPORT, TURYSTYKA I REKREACJA 

 

1. Suchedniowski Ośrodek Kultury „KUŹNICA” 

 

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

roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Suchedniowski Ośrodek Kultury 

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

Jego zadaniem jest prowadzenie działalności kulturalnej na podstawie aktu założycielskiego                

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

przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach 

posiadanych środków finansowych. Podstawą gospodarki finansowej jest plan działalności instytucji 

kultury zatwierdzony przez dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji organizatora. W skład 

Suchedniowskiego Ośrodka Kultury „Kuźnica” wchodzą Wiejski Dom Kultury w Mostkach oraz 

Centrum Kształceniowo-Integracyjne w Michniowie. 

Suchedniowska kuźnica kultury stanowi ważne ogniwo lokalnej infrastruktury kulturalnej, 

edukacyjnej i społecznej. U podstaw większości programów  instytucji kultury leży teza, że Kultura 

i Sztuka są źródłem rozwoju społecznego. Placówka stała się centrum lokalnego życia kulturalnego i 

społecznego a kierunki obrane takie jak: edukacja kulturalna i społeczna jest prowadzona poprzez 

rożne formy zajęć oraz warsztatów itp. Wzbogacony został również obszar edukacji historycznej oraz 

tożsamości kulturowej poprzez prowadzenie i prezentowanie efektów badań, organizowanie 

konferencji popularno-naukowych wpisanych w program EDD, badanie historii regionu                       

oraz  imprez kulturalnych jak np. „Święto kaszy” czy wystawy „Suchedniowskie rody”. Placówka 
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stara się wykorzystać własny potencjał ludzki oraz zasoby lokalnych artystów, regionalistów, 

kolekcjonerów, KGW, a także inicjatywy społeczne poprzez organizację warsztatów, wystaw 

publikacji regionalnych itp. Stworzone zostały warunki do integracji międzypokoleniowej                        

i międzysektorowej współdziałania rożnych grup wiekowych, wokół tematyki sztuki, kultury                      

i tradycji. Kuźnica współpracuje z Młodzieżową Radą Miasta, Radą Seniorów, Klubem Seniora 

„Kreatywni”, ale także z licznymi stowarzyszeniami, fundacjami i innymi organizacjami.  

 Placówka zrealizowała dwa duże projekty „Nowa era animacji kultury. Doposażenie 

Suchedniowskiego Ośrodka Kultury „Kuźnica” ze środków MKiDN  na kwotę 36 325,00 zł 

zakupiono m.in. oświetlenie sceniczne, mikrofony nagłowne, mównicę z nagłośnieniem oraz aparat 

fotograficzny. Sprzęt pozwoli doposażyć placówkę w nowoczesny sprzęt niezbędny                                 

do prowadzenia i dokumentowania imprez artystycznych. 

Drugi projekt nosił nazwę „Eko taniec w każdym wieku” z Instytutu Muzyki i Tańca, otrzymana 

kwota to 42 477,50 zł. Projekt zakładał wielokierunkową edukację taneczną dzieci, młodzieży                   

i osób dorosłych. Projekt zakończył się wspaniałym widowiskiem tanecznym pod nazwą „Albowiem 

, życie jest...” 

Kuźnica była organizatorem lub współorganizatorem imprez o zasięgu ogólnopolskim, 

regionalnym i lokalnym. Organizowano koncerty, festyny, turnieje, wieczornice, spektakle teatralne, 

konkursy, wystawy, imprezy okolicznościowe, konferencje, imprezy rekreacyjno - sportowe, 

muzyczne, gry komputerowe, kursy, seanse filmowe i inne. Wypełniano mieszkańcom czas wolny 

podczas ferii, wakacji czy długich weekendów organizując różnorodne imprezy.               Cały rok 

odbywały się zajęcia świetlicowe, klubowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Korzystano z gier 

planszowych, tenisa stołowego, bilardu i innych. Prowadzona była nauka języków obcych. Oblegany 

był plac zabaw dla dzieci i skate-park. Zainteresowaniem cieszyła się Izba Tradycji odwiedzana przez 

mieszkańców, turystów jak i wycieczki szkolne. 

Największe imprezy organizowane przez „Kuźnicę” to m.in.: Koncert noworoczny , Finał 

Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Koncert Kolęd i Pastorałek, Dzień Kobiet, Suchedniowska 

Wiosna Teatralna, Koncert Ośrodek Kultury –miastu z okazji Narodowego Święta Konstytucji 3 

Maja, Ogólnopolski Turniej Formacji Tanecznych, „Świętojanki”,  Suchedniowskie Święto Kaszy, 

„Wieczór ormiański”, Koncert Ośrodek Kultury- miastu z okazji Narodowego Święta 

Niepodległości,  widowisko taneczne „Albowiem życie jest..” i inne.  

Również filie w Michniowie i Mostkach zrealizowały wiele ciekawych przedsięwzięć, 

kulturalnych imprez nawiązujących do kultywowania tradycji ludowych, jak również imprezy 

artystyczne i sportowe. Do takich można zaliczyć w Mostkach: Piknik „Rodzinne Mostki”, „Nocny 

maraton wokół świętokrzyskich zalewów wodnych” warsztaty: wokalno-instrumentalne „Muzyczne 
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Mostki”, tańca ludowego, taneczne, plastyczne, współorganizacja Biegu Powstańców Styczniowych, 

Ogólnopolski Turniej Recytatorski „Ludowe Mostki” , wieczerza wigilijna  i inne                          w 

Michniowie : widowisko „ Zażynki” „ Bez kołaczy nie wesele”, „Babski wieczór”, spektakle teatralne 

wystawiane przez teatr „Niespodzianka”, „Śpiewajmy dla Niepodległej”, wieczór wielkanocny, 

Dzień Kobiet, Piknik z „Radą Seniorów”, Sobótkowe śpiewanie”, wycieczki krajoznawcze, igrzyska 

sportowe, wieczerza wigilijna i wiele innych. Tworzono oprawę imprez okolicznościowych, 

kulturalnych, patriotycznych, religijnych i innych. Zespoły z dużym powodzeniem reprezentowały 

oraz promowały ośrodek kultury i miasto na imprezach rangi ogólnopolskiej czy regionalnej, 

obsługiwały imprezy kulturalne, patriotyczne, religijne, sportowe               w mieście a także poza 

nim.  

W imprezach organizowanych przez SOK „Kuźnica” wzięło udział około 24 000 osób               

oraz w filiach około 3 500. Odbyły się w większości, wszystkie zaplanowane imprezy. Łącznie około 

546 różnych przedsięwzięć kulturalnych (łącznie z filiami ). 

Placówka  jest miejscem spotkań ludzi o różnych zainteresowaniach kulturalnych. 

Mieszkańcy mogli realizować swoje zainteresowania kulturalne w dziedzinie: teatru, recytacji, 

kabaretu, muzyki, śpiewu, plastyki tańca, akrobatyki, filmu, historii, nauki języków obcych, sportu i 

rekreacji, turystyki, itp. Suchedniowski Ośrodek Kultury był ważnym miejscem rozwoju 

amatorskiego ruchu artystycznego. Działalność SOK-u dawała mieszkańcom możliwości rozwoju, 

realizacji, kształcenia, kontaktów i innych działań łączących i promujących aktywność społeczności 

lokalnej. Swoje imprezy mieli również miłośnicy poezji śpiewanej. Własne autorskie filmy mogli 

zaprezentować młodzi adepci filmu. Wielkim powodzeniem cieszyły się debaty i spotkania                      

o tematyce historycznej.  

Placówka  współpracowała z lokalnymi stowarzyszeniami głównie z tymi, które mają siedzibę 

w Kuźnicy, czyli „Kuźniczy Krąg oraz Grupa Inicjatywna Pod Prąd. Efektem tych wspólnych działań 

były kolejne imprezy, wykłady, warsztaty, wyjazdy edukacyjno-krajoznawcze, zajęcia ruchowe i 

inne zajęcia kulturalne. Zrealizowano m.in projekty pt. „Spotkania pokoleń               pod znakiem 

Niepodległa” Suchedniowskie Rody - Ostachowscy czy wydanie tomiku wierszy           pt.” O nas i 

o sobie” autorstwa Danuty Świerzewskiej we współpracy z powiatem skarżyskim. Stowarzyszenie 

prowadziło świetlicę filii CKI w Michniowie, organizując przez cały rok różnorodne zajęcia 

kulturalne dla dzieci i młodzieży. Współpraca ze stowarzyszeniem przynosi duże korzyści. 

Stowarzyszenie pozyskuje środki finansowe m.in. na organizację różnych przedsięwzięć, przez co 

wspiera działalność SOK-u oraz zespołów artystycznych. 

Zainteresowanie mieszkańców placówką było ogromne. Swoje spotkania regularnie 

odbywały tutaj różne grupy czy organizacje społeczne jak: klub Seniora kreatywni, emerytowani 
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nauczyciele skupieni w ZNP, policja, harcerze. W SOK-u swoją siedzibę mają trzy stowarzyszenia: 

Kuźniczy Krąg, Pod Prąd, Towarzystwo Przyjaciół Suchedniowa, oraz Bractwo Kurkowe w WDK                        

w Mostkach. Odbywały się też regularnie sesje Rady Miejskiej, spotkania Młodzieżowej Rady 

Miasta, Rady Seniorów. Od 2018 roku instytucja jest też lokalem wyborczym, odbywały                          

się spotkania dla przedsiębiorców i inne. W placówce przez cały rok funkcjonował prowadzony przez 

skarżyski powiat „Punkt pomocy prawnej”.  Kuźnica prowadzi obsługę finansową Gazety 

Suchedniowskiej. 

W SOK-u ma miejsce Izba Tradycji, którą wyposażono w eksponaty wypożyczone                        

z Muzeum Wsi Kieleckiej, będące niegdyś własnością izby tradycji znajdującej się w „futowskim 

Raczku”, oraz inne eksponaty związane z historyczną działalnością zespołów artystycznych SOK-u. 

W listopadzie w związku ze 100-leciem Odzyskania Niepodległości odbyła się wystawa pod nazwą 

„Suchedniowskie Drogi do Niepodległości”, którą odwiedziło kilkaset  osób w tym wszystkie 

suchedniowskie szkoły. 

W roku 2018 pozyskano środki finansowe od sponsorów. W akcję wspomagania naszej 

instytucji kultury, tradycyjnie włączył się Bank Spółdzielczy w Suchedniowie. Działalność wspierana 

była także przez innych sponsorów takich jak: Nadleśnictwo Suchedniów, Spółdzielnia Rzemiosła i 

Przedsiębiorczości, TOOL-MEX, Drink Food, RTV-AGD, Termatex, Hotel Świętokrzyski, 

Euromobil i inne. Firmy te sponsorowały festyny oraz duże imprezy artystyczne, fundowały nagrody. 

Wspierali sprzętem, świadczyli nieodpłatnie usługi. Ich pomoc to bardzo duży wkład w działalność 

kulturalną w mieście i gminie.  

Z prac remontowo-naprawczych to: w WDK w Mostkach wykonano renowację stołu 

bilardowego, konserwację sprzętu gaśniczego, a także: wykonano okresowy przegląd instalacji 

elektrycznej, rezystancji izolacji i skuteczności p.poż., okresowy przegląd  działania wyłącznika 

pożarowego, dokonano : wymiany opraw halogenowych, świetlówek, żarówek,  zakupiono : płytę 

żelbetową na studzienkę kanalizacyjną, zestaw prysznicowy, drabinę aluminiową, piłę kabłąkową              

i inne drobne zakupy. W CKI –zakupiono i wymieniono żarówki i oprawy halogenowe, kosze na 

śmieci i inne. W SOK –zakupiono : stroje dla formacji tanecznej AXIS, akcesoria do perkusji                     

( naciągi stopa), kable do świateł scenicznych instrumenty dla młodzieżowej orkiestry : saksofon 

altowy, trąbkę, ustniki, oraz wzmacniacz, walizkę narzędziową, stojak plakatowy.                             

 Z prac naprawczych i konserwacyjnych: przegląd pieców gazowych, windy, przegląd                          

i naprawa urządzenia klimatyzacyjnego, regulację zieleni, wymianę żarówek metalohalogenkowych. 

Pracownicy sami wykonali szereg drobnych prac remontowo-naprawczych.  
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Informacje, fotografie i inne istotne wiadomości z działalności Suchedniowskiego Ośrodka 

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

facebook.com /SOK.KUZNICA.SUCHEDNIOW/ 

  DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA 

 

W SOK-u odbywały się następujące zajęcia stałe: 

 teatralne, 

 recytatorskie, 

 plastyczne, 

 muzyczne, 

 śpiewacze, 

 wokalne, 

 taneczne, 

 nauki gry na pianinie, 

 kształcenie słuchu, zasady muzyki, podstawy harmonii, 

 nauki gry na instrumentach dętych drewnianych i blaszanych, 

 akrobatyczne,  

 nauki jęz. angielskiego, 

 gry „bez prądu”, 

 sportowo – rekreacyjne, 

 

Ponadto codziennie udostępniane są gry planszowe, towarzyskie, układanki itp. Wielką 

popularnością cieszy się bilard oraz gra w tenisa stołowego. 

Łącznie w różnorodnych zajęciach w SOK bierze udział ponad 400 osób a łącznie z filiami 

około 500 osób. 

 

W  Kuźnicy działały następujące  sekcje zainteresowań: 

 Chór mieszany  „SENIOR 

 Orkiestra dęta 

 Młodzieżowa orkiestra Kuźnica Junior Band 

 Studio wokalne „Kuźnica”  

 Formacja  taneczna „AXIS” 

 Zespół akrobatyczny 

 Zespół teatralno –recytatorskie 

 Koło plastyczne  

 szkółka młodych pianistów 

 sekcja sportowo - turystyczno-rekreacyjna  

 grupa  języka angielskiego dla maturzystów 

 Klub Seniora „Kreatywni” 

 Stowarzyszenie „Kuźniczy Krąg” 

 Stowarzyszenie „Pod Prąd” 

 Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej- Starostwo Powiatowe 

 Punkt Społeczny Policji –Komisariat Policji w Suchedniowie 

 Związek Nauczycielstwa Polskiego- Emeryci  

 Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej   

 

http://www.kuznica-suchedniow.com/
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Orkiestra dęta w Suchedniowie jest zespołem artystycznym skupiającym muzyków                    

z Suchedniowa i okolic. Od 25 lat działa pod patronatem suchedniowskiej „Kuźnicy”, styczniu odbył 

się z tej okazji uroczysty koncert . W jej repertuarze można usłyszeć : marsze, polki, muzykę filmową, 

muzykę popularną i inną. W minionym roku orkiestra tradycyjnie obsługiwała uroczystości 

patriotyczne, okolicznościowe, kulturalne i religijne. Stanowiła oprawę muzyczną imprez 

okolicznościowych takich jak : Koncerty „Kuźnica- miastu” z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja 

i 100 rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości, kulturalnych jak : finał WOŚP, Świętojanki, 

Święto Kaszy, patriotyczne jak : uroczystości patriotyczne w Wąchocku, Msza Św. w intencji 

ojczyzny 3 Maja w kościele parafialnym, religijne jak: rezurekcje wielkanocne, Boże Ciało, kolędy i 

pastorałki, otwarcie drogi krzyżowej w Michniowie.  

Chór "SENIOR" działalność rozpoczął w 1976 roku przy Polskim Związku Emerytów, 

Rencistów i Inwalidów. W repertuarze chóru są m.in. pieśni świętokrzyskie, ludowe, patriotyczne, 

kolędy, pastorałki, ale również i bardziej ambitny artystycznie repertuar, np. fragmenty opery 

Verdiego "Nabucco". Obecnie po zmianie dyrygenta chór sięgnął po repertuar bardziej współczesny, 

np. wykonuje polskie wersje przebojów Rominy Power i Albano talie jak : Ci sara czy Liberta, ale 

również polskie utwory rozrywkowe jak : Niech żyje bal i inne. Występuje na różnych imprezach 

kulturalnych oraz okolicznościowych. Obecnie w chórze śpiewa ponad 40 osób.  

Formacja Taneczna "AXIS" uświetnia swoimi występami większość imprez 

organizowanych przez Suchedniowski Ośrodek Kultury "Kuźnica", ale występowała również                   

w innych miastach na terenie województwa świętokrzyskiego. Tancerze mają na swoim koncie całą 

serię występów   i pokazów oraz sukcesy na turniejach tanecznych. Dzieci i młodzież uczą się tańca 

nowoczesnego oraz współczesnego z elementami tańców towarzyskich, funky, jazz, modern, itp. 

Choreografie pełne są akrobatyki takiej jak gwiazdy, mostki, szpagaty, piramidy akrobatyczne                                 

oraz skomplikowane podnoszenia. 

"Zespół teatralny" - to sekcja zainteresowań, która spotyka się w "Kuźnicy", aby wspólnie 

smakować teatr”. Zajęcia teatralne stanowią szczególną formę aktywności i ekspresji twórczej                

dla dzieci i młodzieży. Aktywność młodych ludzi należy do sfery rozwoju i trzeba ją właściwie 

stymulować i pobudzać przez odpowiednie zabawy, a taką jest niewątpliwie zabawa w teatr. Zajęcia 

teatralne wpływają korzystnie na wszechstronny rozwój, stanowią również uzupełnienie treści 

programowych, sprzyjają poszerzaniu i utrwalaniu wiadomości. Są wspaniałym pomysłem      na 

dobre spędzenie czasu wolnego. Teatr stwarza dobrą atmosferę grupową i spełnia funkcję 

terapeutyczną.  
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Szkółka Młodych Pianistów - adresowana jest do osób, które chciałyby się uczyć                       

gry na instrumentach muzycznych, takich jak: 

 Pianino 

 Keyboard 

 

 Ponadto organizowane są zajęcia ogólnomuzyczne, takie jak: kształcenie słuchu, zasady 

muzyki, podstawy harmonii.  

Studio piosenki kształci  dzieci i młodzież w zakresie : emisji głosu i prawidłowego oddechu, 

interpretacji piosenek i wyrażania emocji, ruchu scenicznego i pracy z mikrofonem, kształcenia 

słuchu i podstawowej wiedzy muzycznej, rytmu i prawidłowej dykcji.  

Koło plastyczne -  Sekcja zainteresowań działająca w SOK. Uczestnicy zajęć uczą                   

się różnych technik plastycznych. Plastyka w wychowaniu dzieci odgrywa ogromną rolę. Umożliwia 

im ujawnienie własnych myśli i uczuć oraz obrazu świata widzianego z ich perspektywy. Jest dla 

nich twórczą, dynamiczną aktywnością. Kontakt ze sztuką – zarówno                     z pozycji odbiorcy, 

jak i twórcy - rozwija u dzieci ekspresję i umiejętności artystyczne oraz zdolność do działania i 

osiągania celu; wyrabia też poczucie ładu, porządku i estetyki, rozbudza zaciekawienie i wrażliwość, 

pomaga również dzieciom w odkrywaniu swojego „ja”. Wszystko,                            co jest dla dzieci 

nowe i ciekawe, oddziałuje na ich zmysły, kształtuje percepcję i wyobraźnię, wywołuje także 

przeżycia będące źródłem radości i dobrego samopoczucia, które mają wpływ               na cały 

organizm dziecka. Efektem działań koła plastycznego były liczne wystawy. 

 

 

Ważniejsze imprezy, eventy, przedsięwzięcia artystyczne organizowane  

lub współorganizowane przez SOK  w roku 2018 

 

 06.01.2018 r-  Gry bez prądu, 

 07.01.2018 r-  Noworoczna Gala Operetki, 

 07.01.2018 r-  Orkiestra Dęta z koncertem kolęd i pastorałek w Tumlinie, 

 14.01.2018 r - XXVI  Finał WOŚP,  

 18.01.2018 r- Prelekcja z okazji 155 rocznicy Powstania Styczniowego z udziałem profesora 

  Adama Massalskiego,  

 20.01.2018 r- oprawa muzyczna Marszu Powstańczego, 

 21.01.2018 r.- Koncert Kolęd i Pastorałek,  

 25.01.2018 r- Jasełka bożonarodzeniowe w wykonaniu dzieci i młodzieży z SP w Ostojowie 

 27.01.2018 r- Dzień Babci-spektakl p.t „Czerwony kapturek”, 

 28.01.2018 r- Koncert z okazji 25-lecia działalności Orkiestry Dętej pod patronatem SOK 

  „Kuźnica”,  

 12-25.02.2018 r- Akcja „Ferie z Kuźnicą” w WDK w Mostkach i CKI w Michniowie,  

 12.02.2018 r- Warsztaty Kulinarne z KGW z Michniowa, 
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 13.02.2018 r- Wycieczka autokarowa do Krzemionek Opatowskich - zwiedzanie rezerwatu 

  Archeologicznego, 

 14.02.2018 r- Warsztaty garncarskie 

 15.02.2018 r- Zimowe wejście na Łysicę 

 16.02.2018 r- Zajęcia umuzykalniające z udziałem orkiestry dętej, 

 19.02.2018 r-Warsztaty z wycinanki ludowej; Gry bez prądu 

 20.02.1018 r- Wycieczka do Centrum Nauki Leonarda Da Vinci- Podzamcze Chęcińskie 

 21.02.2018  r-„Myszy, szczury i utopce czyli ciężkie życie młynarza” wycieczka edukacyjna 

  do młyna na Jędrowie, 

 22.02.2018 r- Warsztaty z wykonania zabawki ludowej, 

 23.02.2018 r- Warsztaty teatralne oraz dyskoteka na zakończenie ferii zimowych                           

    w Kuźnicy, 

 28.02.2018 r- Udział formacji tanecznej „AXIS” w spektaklu pt. „ Ozajasz” w KCK                     

   w  Kielcach 

 03.03.2018 r- Gry bez prądu, 

 08.03.2018 r- Wieczór muzyczny z okazji Dnia Kobiet,  

 10.03.2018 r- Warsztaty wykonywania  Palm Wielkanocnych, 

 11.03.2018 r- Konkurs Plastyczny z cyklu „Wielkanoc w sztuce ludowej” z wykonywania 

  Palm Wielkanocnych, 

 01.04.2018 r - Oprawa muzyczna przez orkiestrę dętą uroczystości religijnej z okazji  

  „Wielkiej Nocy” 

 03.04.2018 r- Wystawa Palm Wielkanocnych 

 06.04.2018 r- XVI Konkurs Recytatorski im. Jana Gajzlera,  

 09.04.2018 r- Warsztaty zielarskie 

 14.04.2018 r-XIII Ogólnopolski Turniej Formacji Tanecznych- Suchedniów 2018, 

 18.04.2018 r.-Eliminacje miejsko-gminne Małego Konkursu Recytatorskiego, 

 21.04.2018 r.-Udział FT „AXIS” w XX Ogólnopolskich Konfrontacjach 

         Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tanecznych - Małogoszcz 2018, 

 27.04.2018 r.-XX edycja Suchedniowskiej Wiosny Teatralnej „MASKArada”,  

 03.05.2018 r.- Koncert okolicznościowy z okazji Uchwalenia Konstytucji 3 Maja;          

   Wystawa „Spotkania pokoleń pod znakiem NIEPODLEGŁA   

   Suchedniowskie Rody-Ostachowscy;  

  Oprawa muzyczna przez orkiestrę dętą Mszy Świętej w intencji ojczyzny, 

 12.05.2018 r- Koncert Charytatywny fundacji „Daj Szansę”, 

 14.05.2018 r- „Korowód niepodległości”- organizowany przez Świętokrzyski Urząd  

   Wojewódzki 

 20.05.2018 r- Występ Teatru Lalki i Aktora „Kubuś”, 

 22.05.2018 r- Wystawa zwierząt egzotycznych z prelekcją, 

 28.05.2018 r- Warsztaty zielarskie, 

 30.05.2018 r- Prezentacja –„Natura dla zdrowia”, 

 31.05.2018 r- Oprawa muzyczna przez Orkiestrę Dętą uroczystości religijnej z okazji  

  Bożego Ciała, 

 01.06.2018 r - Rozpoczęcie projektu „Eko taniec w każdym wieku”, 

 03.06.2018 r- Wyjazd do teatru tańca do Łodzi w ramach projektu „Eko taniec w każdym 

  wieku”, 

 05-06.06.2018 r- Przedszkolaki dla mam. Uroczystość z okazji Dnia Matki, 

 11.06.2018 r- Warsztaty zielarskie, 

 17.06.2018 r- Warsztaty z tańca jazzowego; Oprawa muzyczna przez Orkiestrę Dętą  

   uroczystości patriotycznej w Wąchocku, 
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 17.06.2018 r- Zakończenie sezonu artystycznego, 

 18.06.2018 r- Warsztaty z tańca Brodway 

 23.06.2018 r- „ Świętojanki 2018”, 

 25.06.2018 r- Warsztaty z tańca hip-hop 

 10.07.2018 r- Warsztaty z tańca towarzyskiego, 

 17.07.2018 r- Warsztaty z tańca ludowego 

 13.08.2018 r- Warsztaty z tańca klasycznego 

 18.08.2018 r- „ II Suchedniowskie Święto Kaszy”, 

 20-23.08.2018 r- Objazdowa Etiuda Anima  

 24.08.2018 r- Kinobus Świętokrzyskie 2018-Wycieczka i zwiedzanie kina kuźnica. Projekt 

  MKiDN z cyklu „Odkrywamy ślady dawnej kultury filmowej”;   

  „Pod niebem pełnym cudów” koncert poezji śpiewanej, 

 27.08.2018 r- Warsztaty z tańca towarzyskiego-standard 

 05.09.2018 r- Oprawa muzyczna przez orkiestrę dętą uroczystości Otwarcia Leśnej Drogi 

  Krzyżowej na terenie Nadleśnictwa Suchedniów, 

 08.09.2018 r-  Konferencja naukowa z okazji Europejskich Dni Dziedzictwa pt. „ Taka sama     

  dla wszystkich-kulturowe aspekty niepodległości rejonu między Wisłą            

  a Pilicą”;  

  Wystawa fotografii p.t. ”Zauroczenie” autorstwa Wandy Sojeckiej 

 09.09.2018 r- warsztaty taneczne z muzyka na żywo 

 10.09.2018 r- Warsztaty zielarskie; Warsztaty z tańca disco, 

 12.09.2018 r- Wycieczka do Lublina w ramach projektu „Eko taniec w każdym wieku”, 

 22.09.2018 r- Zakończenie lata, 

 24.09.2018 r- Warsztaty z tańca współczesnego, 

 26.09.2018 r- Wizyta pracowników Ministerstwa Ochrony Środowiska , 

 29.09.2018 r- Promocja kalendarza „SUCHEDNIÓW PERSONALNIE”, 

 06.10.2018 r- Biesiada Literacka – Wydanie tomiku wierszy pt.” O nas i o sobie”, 

 07.10.2018 r- Wycieczka do Krakowa do Teatru Tańca w ramach projektu „Eko taniec                   

  w każdym wieku” 

 08.10.2018 r- Warsztaty taneczne w ramach projektu „Eko taniec w każdym wieku” -taniec 

  eksperymentalny 

 09.10.2018 r- Warsztaty taneczne w ramach projektu „Eko taniec w każdym wieku” 

 10.10.2018 r- 50-lat par małżeńskich – oprawa muzyczna przez chór „Senior”, 

 14.10.2018 r- „ Wieczór ormiański w Kuźnicy” 

 15-16.10.2018 r- Warsztaty taneczne w ramach projektu „Eko taniec w każdym wieku” 

 17.10.2018 r- Wykłady lekarzy na temat prostaty u mężczyzn, 

 18.10.2018 r- Warsztaty taneczne w ramach projektu „Eko taniec w każdym wieku” 

 25.10.2018 r- „ Jak dobro ze złem o Polskę walczyło” spektakl suchedniowskich kadetów                   

  i przedszkolaków oraz zbiórka charytatywna 

 26.10.2018 r- XV OKR polskiej literatury emigracyjnej im. GHG, 

 28.10.2018 r- Warsztaty taneczne w ramach projektu „Eko taniec w każdym wieku” 

 30.10.2018 r- Warsztaty taneczne w ramach projektu „Eko taniec w każdym wieku” 

 05.11.2018 r- Wykład lekarski na temat chorób neurologicznych, 

 05-06.11.2018 r- Warsztaty taneczne w ramach projektu „Eko taniec w każdym wieku”  

  Warsztaty taneczne w ramach projektu „Eko taniec w każdym wieku”. Taniec 

  contemporary. 

 06.11.2018 r- Wykład lekarski na temat cukrzycy i chorobie tarczycy, 

 08.11.2018 r- Warsztaty taneczne w ramach projektu „Eko taniec w każdym wieku” 
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 11.11.2018 r- Koncert „Kuźnica-miastu” z okazji Narodowego Święta Niepodległości – 

  100- lecia Odzyskania Niepodległości;  

  Wystawa  „Suchedniowskie drogi do Niepodległości” 

 12-13.11.2018 r- Warsztaty taneczne w ramach projektu „Eko taniec w każdym wieku” 

 14.11.2018 r- Wycieczka do Teatru Tańca do Warszawy w ramach projektu „Eko taniec w 

  każdym wieku” 

 15.11.2018 r- Wykład lekarski na temat „ Jak radzić sobie z otępieniem”, 

 16.11.2018 r- Wykład lekarski na temat „Profilaktyka chorób naczyń, 

 19.11.2018 r- Warsztaty taneczne w ramach projektu „Eko taniec w każdym wieku”. Taniec 

  brzucha, 

  Zwiedzanie wystawy „Suchedniowskie drogi do Niepodległości”                                    

  przez szkoły  z terenu Suchedniowa , 

 20.11.2018 r- Warsztaty taneczne w ramach projektu „Eko taniec w każdym wieku” 

 21.11.2018 r- Zwiedzanie wystawy „Suchedniowskie drogi do Niepodległości” przez szkoły 

  z terenu Suchedniowa , 

           „Mikrofon dla wszystkich”, 

 23.11.2018 r- Zakończenie projektu „Zumba”  

 24.11.2018 r- Warsztaty psycho-edukacyjne 

 26 - 29.11.2018 r- Warsztaty taneczne w ramach projektu „Eko taniec w każdym wieku” 

 30.11.2018 r- Finał projektu „Eko taniec w każdym wieku” 

 01-02.12.2018 r- Widowisko taneczne „Albowiem życie jest”....., 

 05.12.2018 r- Spektakl „Teatr Quadro”, 

 08.12.2018 r- Uroczyste podsumowanie akcji „Lekarze seniorom” 

 09.12.2018 r- Gala Finałowa Szlachetna paczka – Rejon Suchedniów , 

 14.12.2018 r- Wizyta w kieleckim teatrze tańca na spektaklu „Alicja w krainie czarów” 

 

 

Działalność kinowa 

 

W roku 2018  Kino cieszyło się dużym zainteresowaniem. Dzięki doskonałym warunkom 

technicznym pozyskano nowych kinomanów z innych powiatów i gmin. Wyświetlano filmy zarówno 

polskie jak i zagraniczne. Największą jednak oglądalność zanotowano wśród filmów polskich oraz 

filmów dla dzieci. Przez cały rok 2018 kino odwiedziło 6 633 osób, zagrano                     376 seanse 

filmowe.  
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Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2018 rok 

 

Wyszczególnienie Plan  roczny Wykonanie na 31.12.2018r 

Przychody ogółem : 1 058 000,00 1 055 928,81 

Przychody własne: 302 500,00 299 928,81 

z zajęć kulturalnych: taniec, muzyka, plastyka itp. 79 000,00 78 980,94 

ze sprzedaży biletów 110 000,00 108 339,99 

wpływy od sponsorów 7 400,00 7 000,00 

z wynajmu pomieszczeń, sprzętu itp. 20 500,00 20 388,13 

przychody finansowe (odsetki)i inne 500,00 466,16 

pozostałe przychody (zwrot VAT) 9 600,00 9 276,09 

Dotacja z Narodowego Centrum Kultury 75 500,00 75 477,50 

Dotacje z budżetu Gminy z tego na: 756 000,00 756 000,00 

- działalność podstawowa ( dotacja podmiotowa) 696 000,00  

-dotacja podmiotowa –dni Suchedniowa 60 000,00  

Koszty działalności ogółem : 1 058 000,00 1 057 978,82 

Koszty bieżące 983 000,00 982 501,32 

Wynagrodzenia w tym: 531 300,00 531 212,27 

Pracowników  419 214,27 

Osób zatrudnionych na podstawie umów 

cywilnoprawnych 
 111 998,00 

Składki płatnika w tym: 94 650,00 94 607,99 

Ubezpieczenia społeczne  76 042,65 

Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych 

Świadczeń Pracowniczych. 
 6 412,27 

Świadczenia urlopowe  12 153,07 

Zakupy : w tym  96 050,00 96 020,77 

Zakup materiałów   29 878,32 
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Zakup energii  66 142,45 

Zakup usług (usługi, opłaty za telefon, czynsze, 

opłaty pocztowe, kurierskie , wynajem filmów, 

szkolenia, wod-kan, ochroniarskie , pomiary , GS, 

itp)  

222 000,00 221 775,79 

Podatki i opłaty, ubezpieczenia majątkowe 

(ZAIKS) 
25 000,00 24 905,07 

Krajowe podróże służbowe 1 500,00 1 492,70 

Pozostałe koszty 12 500,00 12 486,73 

Wykorzystanie dotacji otrzymanych 75 500,00 75 477,50 

 

 

Dodatkowe informacje obejmują: 

                                                Na dzień 01.01.2018   Na dzień 31.12.2018 

Stan środków obrotowych 5 836,75 3 786,74 

a) w kasie 91,50 419,11 

b) na Rachunku bankowym 5 745,16 3 367,63 

 

 

Na uwagę zasługuje dalszy wzrost przychodów pochodzących z wpływów 

z działalności kinowej placówki, co zostało osiągnięte dzięki atrakcyjnej ofercie filmowej. Wyższe 

przychody zanotowano  z płatnych zajęć kulturalnych – zajęcia nauki śpiewu, nauki gry na pianinie, 

zajęć tanecznych i muzycznych, plastycznych. Dochody uzyskane z wynajmu pomieszczeń                   

oraz od sponsorów utrzymały się na zbliżonym poziomie do roku ubiegłego. W ramach zadania Nowa 

era animacji kultury. Doposażenie Suchedniowskiego Ośrodka Kultury „Kuźnica” pozyskano środki 

z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na doposażenie sali  widowiskowej SOK 

„Kuźnica” w nowoczesny sprzęt niezbędny do prowadzenia i dokumentowania imprez artystycznych. 

W ramach projektu zakupiono oświetlenie sceniczne, mikrofony nagłowne, laptop, aparat 

fotograficzny oraz mównicę z własnym nagłośnieniem. Suchedniowski Ośrodek Kultury „Kuźnica” 

pozyskał również środki z Instytutu Muzyki i Tańca na realizację projektu:                   Eko taniec w 

każdym wieku, z którego koncepcją była wielopłaszczyznowa edukacja taneczna dzieci, młodzieży, 

osób dorosłych i seniorów w różnych stylach tańca. W ramach zajęć użytkownicy brali udział w 

warsztatach tanecznych, zajęciach na żywo z muzyką na żywo                      oraz poznawali historię 

i teorię tańca. 
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2. Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna 

W Gminie funkcjonuje jedna Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna, która jest przystosowana 

do potrzeb osób niepełnosprawnych. Stan księgozbioru w 2018 roku przedstawia się następująco: 

 

 

 

 

 

 

 

W ciągu roku 2018 zarejestrowano  17 950 odwiedzin, co w porównaniu do roku 2017 uległo 

zwiększeniu o 3 140 odwiedzin. 

W roku 2018 zakupiono 729 nowych pozycji na łączną kwotę 16 031,24 zł, przy czym                 

ze środków własnych 9 060,24 zł, natomiast ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego 6 971,00 zł.  

Liczba czytelników na 31 grudnia 2018 roku wynosiła 1 344 osoby i w stosunku do roku 2017 

wzrosła o 7 czytelników. Największą kategorią wiekową czytelnictwa cieszy się przedział wiekowy 

25 - 44 lat. Wypożyczono ogółem 26 734 pozycji i w stosunku do roku 2017 liczba                  ta 

wzrosła  o  3 722.   

Biblioteka zorganizowała 63 spotkania tematyczne oraz wydarzenia, mające na celu promocję 

czytelnictwa, w tym między innymi: 

 „Najlepszy Czytelnik Roku” rozstrzygnięcie konkursu dla dzieci 

 „Spotkania o grach” – cykl gier wyobraźni 

 Ferie w bibliotece dla dzieci 

 Wystawa/kiermasz wielkanocny 

 Cała Polska Czyta Dzieciom  

 „Planszostrada” – Zabawa z grami planszowymi cykl zajęć dla dzieci  

 Wystawa malarstwa Elżbiety Jabłońskiej 

 Spotkanie z Marleną Zynger – redaktorką kwartalnika  kulturalno-literackiego „LiryDram” 

 „Narodowe Czytanie” Przedwiośnia 

 2017 rok  2018 rok różnica 

Zbiory ogółem 44 181 44 868 + 687 

Książki ( wol) 44 103 44 702 + 599 

zbiory specjalne: 

- w tym audiobooki 

78 

78 

166 

166 

+88 

+88 
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 „Czytanie na trawie”  – park miejski – plenerowa impreza dla dzieci  

 Spotkanie autorskie z Karoliną Wilczyńską ( w ramach DKK) 

 Wernisaż i wystawa fotografii Jacka Cholewy 

 Kiermasz i wystawa Bożonarodzeniowa  autorstwa czytelników 

 lekcje biblioteczne oraz wystawy literackie. 

 

Łącznie w imprezach kulturalnych udział wzięło 1 034 uczestników. 

 

3. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suchedniowie 

 

W skład Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suchedniowie wchodzi: 

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

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

 Stadion Miejski przy ul. Sportowej 5 

 Zbiornik wodny na rzece Kamionce o powierzchni 21,4 ha nad którym prowadzi nadzór 

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

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

 

Przedmiotem działania Ośrodka jest prowadzenie działalności o charakterze użyteczności 

publicznej z zakresu kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji. W 2018 r. Kemping 140                         

już po raz kolejny został laureatem konkursu Mister Camping organizowanego przez Polską 

Federację Campingu i Caravaningu. Ośrodek Sportu i Rekreacji stara się o utrzymanie pozycji lidera 

w tej dziedzinie poprzez stałe podnoszenie standardów kempingu oraz pozyskiwanie nowych 

turystów. Poprzez reklamę zarówno w portalach społecznościowych oraz na stronach reklamujących 

obiekty noclegowe i kempingi OSiR stara się dotrzeć do jak najszerszej grupy potencjalnych gości 

ośrodka. Stale uaktualniana jest także stronę internetową. Dzięki rekomendacjom europejskich 

organizacji  tj. ACSI, ANWB każdego roku odwiedza Suchedniów duża liczba turystów nie tylko z 

Polski, a także z całej Europy. W 2018 r. kilka razy na kempingu organizowane były zloty różnych 

grup karawaningowych. Na terenie ośrodka nad zalewem                         w Suchedniowie obywają 

się nie tylko imprezy cykliczne jak Świętojanki czy Zakończenie Wakacji ale także jest to miejsce, 

gdzie współorganizowane są inne imprezy o charakterze sportowo-rekreacyjnym np. Suchedniowski 

Rajd Rowerowy organizowany przez Suchedniowskie Stowarzyszenie Cyklistów. W 2018r. na 

zarządzanym terenie nad zalewem w Suchedniowie OSiR oddał w dzierżawę kawiarnię, która 

również jest miejscem organizacji imprez kulturalno-rozrywkowych dla dzieci i dorosłych. 
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W sezonie letnim prowadzone było kąpielisko, wypożyczalnia sprzętu pływającego                  

oraz wynajmowane były korty tenisowe. Ośrodek dysponuje czterema domkami kempingowymi oraz 

pokojami w budynku noclegowym mogącymi pomieścić w sumie ponad 80 osób. Głównym źródłem 

dochodów Ośrodka Sportu i Rekreacji są noclegi oraz pobyt na polu namiotowym. 

Stale podnoszony jest  także standard  obiektów. W 2018r. wykonana została inwestycja 

polegająca na montażu systemu nawadniania płyty boiska na Stadionie Miejskim,                                    

który jest głównym miejscem treningów Miejskiego Klubu Sportowego ORLICZ                                 oraz 

wynajmowany jest również komercyjnie na mecze, treningi i rozgrywki ligowe.                          OSiR 

odpowiada również za techniczne przygotowanie boiska do rozgrywek ligowych. 

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

sportowych różnych dyscyplin ale także imprez kulturalno-rozrywkowych. Corocznie na jej terenie 

odbywa się Puchar Gór Świętokrzyskich w  badmintona . W październiku 2018r. odbyła się także 

olimpiada specjalna w tej dziedzinie. Stale odbywają się rozgrywki koszykówki na wózkach 

inwalidzkich. W ciągu roku szkolnego hala jest wynajmowana komercyjnie, zgodnie z podpisanymi 

umowami na jej wynajem, a w okresie letnim wynajmowana jest dla potrzeb organizacji obozów 

sportowych oraz tanecznych.  

Ośrodek Sportu i Rekreacji prowadząc działalność statutową osiągnął w 2018 roku dochody           

w wysokości 378 541,22 zł na planowane 324 200,00 zł.  

 

X. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

 

 Na terenie Miasta i Gminy Suchedniów działają dwie jednostki Ochotniczych Straży 

Pożarnych tj. jednostka w Suchedniowie oraz w Ostojowie.  

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

pożarnych na terenie Gminy należy łącznie 32 członków ( 16 - Ostojów; 16 - Suchedniów) Jednostki 

dysponują bazą lokalową w postaci remiz strażackich.  

 W roku 2018 OSP brały udział w 128 akcjach w tym OSP Ostojów w 25 interwencjach.                  

W ramach ogólnej liczby zdarzeń, 75 dotyczyło pożarów na terenie Gminy, 51 dotyczyło skutków 

usuwania miejscowych zagrożeń, 2 fałszywe alarmy.  OSP Suchedniów ma najwyższa statystykę                 

w Powiecie Skarżyskim dotyczącą jej ilości wyjazdów – jej mobilności. 

 OSP prowadzi również działania prewencyjne polegające na organizacji działań dla dzieci                         

z przedszkola i szkół podstawowych ( gaszenie pożarów, ratownictwo drogowe, itp. ćwiczenia .) 

XI. MARKA – SUCHEDNIÓW.NATURLANIE 

 



Raport o stanie Gminy Suchedniów za 2018 rok 88 

Gmina Suchedniów posiada własną markę - markę Suchedniów. Naturalnie. Slogan                       

oraz logo marki Suchedniów jest ważnym komunikatorem i w odróżnieniu od herbu Gminy wyznacza 

perspektywy jej rozwoju. Logotyp powstał poprzez połączenie inicjału Gminy – litery S z symbolami 

nawiązującymi do natury i położenia w bezpośredniej bliskości Puszczy Świętokrzyskiej (drzewo, 

liść). Kolorystyka również nawiązuje do malowniczych rzecz, jezior                                        i 

walorów przyrodniczych Suchedniowa i okolic.  W kształt sygnetu wpisana jest, skierowana                   

ku górze strzałka oznaczająca wzrost i rozwój. W symbolice doszukać się można również nawiązania 

do sposobu oznakowania szklaków pieszych, co podkreśla potencjał turystyczny Gminy.  

 

 Logo wykorzystywane jest w celach promocyjnych w materiałach popularyzatorskich, 

reklamowych, promocyjnych i informacyjnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


