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Szanowni Państwo,  

 

Raport o stanie gminy Kunów za 2020 rok stanowi po raz kolejny kompendium wiedzy na 

temat realizacji polityk, programów, strategii oraz uchwał Rady Miejskiej w Kunowie za rok 2020. 

Dla pełnego zobrazowania zakresu funkcjonowania gminy w 2020 roku został on uzupełniony m.in. 

o informacje z zakresu: demografii, bezrobocia, finansów gminy, mienia komunalnego, gospodarki 

nieruchomościami oraz gospodarki przestrzennej. Zawiera informacje o zrealizowanych 

inwestycjach, infrastrukturze technicznej i komunalnej, jak również dane dotyczące ochrony 

środowiska i gospodarki odpadami. Uwzględniono w nim realizację zadań dotyczących 

funkcjonowania oświaty, kultury, pomocy społecznej, współpracy z organizacjami pozarządowymi 

oraz promocji gminy.   

W raporcie pokazujemy, jak wiele udało się nam zrealizować w roku ubiegłym zarówno przez 

Urząd Miasta i Gminy w Kunowie, jak i jednostki organizacyjne naszej gminy pomimo trwającego 

na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem  

SARS-CoV - 2.  

Rok 2020 był okresem bardzo trudnym dla wszystkich z uwagi na panującą epidemię. Pomimo 

obiektywnych trudności udało się zrealizować dużą liczbę inwestycji w naszej gminie, które zostały 

dokładnie opisane w niniejszym raporcie. Pomogły nam w tym pozyskane znaczne środki ze źródeł 

zewnętrznych przy niewielkim udziale funduszy własnych. Dzięki profesjonalizmowi pracowników 

Urzędu oraz kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy Kunów, a także dzięki 

dobrej współpracy z Radą Miejską w Kunowie, udało nam się wdrożyć także bardzo wiele projektów 

i inicjatyw.  

Stawiamy przed sobą realne cele, tak, aby wszystkie potrzeby mieszkańców były  

w miarę możliwości spełniane. Mając nadzieję, że informacje zawarte w niniejszym dokumencie 

posłużą mieszkańcom do zwiększenia wiedzy na temat funkcjonowania lokalnego samorządu, a także 

staną się podstawą dialogu na temat dalszych kierunków rozwoju gminy Kunów, zachęcam do 

zapoznania się z „Raportem o stanie gminy Kunów za 2020 r.”. 

 

Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie 

Lech Łodej 
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Panorama gminy Kunów. 

 

INFORMACJE OGÓLNE 

Gmina Kunów leży w północno-wschodniej części województwa świętokrzyskiego, na 

obszarze dawnego Staropolskiego Okręgu Przemysłowego. Należy do powiatu ostrowieckiego.  

W skład gminy wchodzi 17 sołectw. Atutem gminy jest położenie geograficzne na pograniczu Gór 

Świętokrzyskich, Przedgórza Iłżeckiego oraz Wyżyny Sandomiersko-Opatowskiej. Obszar 

podzielony jest doliną rzeki Kamiennej i Świśliny, a także wieloma małymi potokami. 

Bogate urzeźbienie terenu, różnorodność gleb, duże zalesienie oraz bogate zasoby wody decydują  

o atrakcyjności terenu o każdej porze roku. Lasy położone w północnej części gminy stanowią 

fragment korytarza ekologicznego łączącego Góry Świętokrzyskie i dolinę środkowej Wisły. Cała 

gmina znajduje się w granicach obszaru chronionego krajobrazu doliny Kamiennej.  

Kunów istniał już w XI wieku i odgrywał istotną rolę jako część dóbr należących do biskupów 

krakowskich. Nazwa miejscowości pochodzi prawdopodobnie od kuny, małego zwierzątka o cennym 

futerku, licznie występującego w puszczach, które porastały te tereny. Gmina Kunów jest bogata  

w surowce mające znaczenie gospodarcze Są to głównie piaski, piaskowce, iły i skały krzemowo-

okruchowe.  

W oparciu o lokalne surowce od najdawniejszych czasów rozwijał się w okolicach Kunowa 

przemysł kamieniarski. Tutejszy kamień posłużył do budowy wielu obiektów w Polsce, m.in.: 

klasztoru na Świętym Krzyżu, Pałacu Łazienkowskiego i Teatru Narodowego w Warszawie.  
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Samo miasto jak i jego okolice to raj dla turystów i koneserów ciszy oraz odpoczynku wśród 

zieleni i malowniczych pamiątek przeszłości. Miłośnicy przyrody mogą poznać na niewielkim 

obszarze dwie krainy geobotaniczne: Wyżynę Sandomierską i Przedgórze Iłżeckie, rozdzielone 

dolinami rzek Kamiennej i Świśliny. Północną część gminy pokrywają piaszczyste gleby porośnięte 

kompleksem Lasów Iłżeckich. Południową część stanowią tereny lessowe z malowniczymi, 

głębokimi wąwozami i skarpami stromo opadającymi ku dolinom rzek. Na szlakach turystycznych 

można spotkać liczne osobliwości przyrodnicze: odsłonięcia geologiczne, głazy narzutowe, żywe 

pomniki przyrody.  

Atrakcje przyrodnicze nie są jedynymi na terenie gminy, dużą rolę odgrywają również zabytki 

kultury. Dla zainteresowanych rozwojem przemysłu szczególną zachętą do odwiedzin będą 

pozostałości zabytkowych założeń przemysłowych Staropolskiego Okręgu Przemysłowego (XIX 

w.). W Nietulisku Dużym możemy zobaczyć ruiny hal walcowni drobnej. Zespół Walcowni został 

wybudowany w latach 1834-45. Zakład zniszczyła powódź w 1903 r. Zachowały się ruiny fabryki  

w stylu klasycystycznym i romantycznym. Teren gminy jest bardzo bogaty w wąwozy i skarpy.  

W Nietulisku Dużym odkryto ślady kultury łużyckiej, m.in. w postaci wyrobów z brązu. Znaleziono 

tu ozdobne amfory i inne naczynia. 

Na terenie gminy spotykamy także cenne przykłady kamiennej rzeźby przydrożnej  

i cmentarnej, ze znanego z działalności w ostatnich stuleciach ośrodka kamieniarskiego  

w Kunowie. Unikatem w skali kraju jest murowana, kryta gontem kapliczka Świętej Katarzyny  

z 1430 r., stojąca w nieistniejącej już wsi Kaplica. Wewnątrz kapliczki znajduje się ołtarzyk Świętej 

Katarzyny oraz herb Zbigniewa Oleśnickiego – fundatora obiektu. Jest ona najstarszą wolno stojącą 

kaplicą w Polsce. Kapliczka została wpisana do rejestru zabytków nieruchomych (nr rej.: A.608  

z 27.04.1984 z 28.09.1989). Równie pięknym zabytkiem jest kościół pw. św. Władysława w Kunowie 

z XVII w. Szczególnie efektowne są rzeźbione przez miejscowych kamieniarzy ołtarze. Zabytek 

stanowi przykościelny cmentarz. Tu możemy stanąć nad mogiłą powstańców 1863 roku oraz 

murowaną dzwonnicą. 

Osada Kunów w przeszłości należała do dóbr biskupów krakowskich. Po bitwie pod 

Grunwaldem osadzono tutaj jeńców krzyżackich i pilnujących ich Litwinów. Historia ta jest żywa  

w miejscowej tradycji i brzmieniu nazwisk (Ulrich, Jagiełło). Miłośnicy talentu Witolda 

Gombrowicza powinni koniecznie zatrzymać się w Dołach Biskupich. Znajdująca się tu dawna 

fabryka tektury „Witulin” (produkująca tekturę jeszcze w latach 80-tych XX-ego w.) wiąże swą 
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nazwę z osobą pisarza. Rodzice Witolda Gombrowicza nazwali tak zakład, zdrabniając imię swego 

syna. 

W bliskim sąsiedztwie Dołów Biskupich znajduje się zbiornik wodny „Wióry”, położony  

w bardzo malowniczym terenie na granicy gmin Kunów i Pawłów. W okolicy Dołów Opacich turyści 

mogą podziwiać odsłonięcia skalne, stanowiące pomnik przyrody nieożywionej. Tu też natrafiono na 

ślady kilkudziesięciu gatunków zwierząt, które żyły na naszej planecie jeszcze przed epoką 

dinozaurów.  

Miejscowością o podobnych walorach jest wieś Chocimów. To malownicze miejsce  

z przepięknym dworkiem który został zbudowany w 1868 roku; wznosi się w otoczeniu znacznie 

starszego parku. Dworek pierwotnie był własnością rodziny Popielów. Urodzony  

w Chocimowie Marian Ośniałowski, zapomniany poeta, był blisko spokrewniony z Witoldem 

Gombrowiczem i Ksawerym Jasieńskim. W 1942 roku Niemcy wysiedlili Ośniałowskich  

i przejęli cały majątek. Do czasu zakończenia wojny w dworku mieścił się posterunek żandarmerii. 

Do września 2008 roku była tam szkoła, obecnie z obiektu korzystają mieszkańcy oraz lokalne 

stowarzyszenia. Na wzniesieniu koło dworku stoi figurka Matki Boskiej  z 1890 roku.   

Wymienione powyżej przyrodniczo – krajobrazowe atuty gminy Kunów potwierdzają, że jest 

to teren predysponowany zarówno do rozwoju turystyki objazdowej i wypoczynku sobotnio – 

niedzielnego jak i agroturystyki na niektórych terenach. Jest to również wspaniały teren do 

zasiedlania się przez nowych mieszkańców.  

DANE DEMOGRAFICZNE: 

W gminie Kunów na dzień 31 grudnia 2020 roku zameldowanych było 9 600 osób. Na koniec 

2019 liczba ludności wynosiła 9.702, a w roku 2018 liczba ta kształtowała się na poziomie 9 820 

osób. Z powyższych wartości wynika, że w 2020 roku odnotowano w gminie kolejny spadek liczby 

ludności o 102 osoby. Generalnie z roku na rok liczba mieszkańców gminy Kunów sukcesywnie 

maleje. 
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Na koniec 2020 r.  w mieście Kunów zameldowanych było 2894 osoby. Na terenie gminy jest 

17 sołectw, w których łącznie na koniec 2020 roku zameldowanych było 6706 osób. Największe pod 

względem liczby ludności jest sołectwo Janik – 1085 osób, a najmniejsze to Kurzacze – 55 osób  

i Biechów – 63 zameldowane osoby. Z powyższych danych wynika, iż w mieście zamieszkuje 

30,15% populacji, a 69,85% zamieszkuje tereny wiejskie gminy. W poprzednim roku wskaźniki te 

wynosiły odpowiednio: 30,4% i 69,6%.  
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LICZBA LUDNOŚCI W POSZCZEGÓLNYCH MIEJSCOWOŚCIACH GMINY  

na koniec 2018 r., 2019 r. oraz 2020 r. 

 
 

  31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 

Kunów 
 

2975 2951 
               2894 

 
 

Biechów 66 65 
63 

 

Boksycka 716 709 
703 

Bukowie 370 367 
362 

Chocimów 317 312 302 

Doły Biskupie 433 437 
439 

Janik 1083 1074 1085 

Kolonia Inwalidzka 354 350 
346 

Kolonia Piaski 255 253 
249 

Kurzacze 54 55 
55 
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Małe Jodło 128 120 
123 

Miłkowska Karczma 465 454 
437 

Nietulisko Duże 797 781 
771 

Nietulisko Małe 472 448 
441 

Prawęcin 267 265 
268 

Rudka 398 397 
399 

Udziców 116 114 
112 

Wymysłów 554 550 551 

RAZEM 9820 9702 9600 
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Spadek liczby ludności w gminie  w 2020 roku spowodowany był nadwyżką wymeldowań 

nad zameldowaniami, która wyniosła 67 oraz przewagi zgonów nad urodzeniami, która wyniosła 45. 

Analogicznie w 2019 roku różnice te wynosiły 71 i 47 i były najwyższe od lat.  
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Dzieląc mieszkańców ze względu na płeć, na dzień 31 grudnia 2020 roku było 4 914 kobiet,  

i 4 686 mężczyzn. Kobiety przeważają w grupach wiekowych do 18 i powyżej 60 lat, mężczyźni natomiast  

w grupie wiekowej 19 lat – 60 lat. 
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LICZBA MIESZKAŃCÓW GMINY KUNÓW 

W PODZIALE 

WEDŁUG GRUP WIEKOWYCH I PŁCI  

STAN NA DZIEŃ 31.12.2020 ROKU 
 

wiek roczniki 

liczba 

mieszkańców  

ogółem 

kobiety 
mężczyź

ni 

kobiety 

miasto 

mężczyźni 

miasto 

kobiety 

wieś 

mężczyźni 

wieś 

poniżej 18 lat 
2003-2020 1 599 831 768 205 229 626 539 

18-25 lat 
1995-2002 827 401 426 100 133 301 293 

26-60 lat 1960-1994 4 764 2 299 2 465 661 746 1 638 1 719 

61-65 lat 1955-1959 698 355 343 126 97 229 246 

66 lat i więcej 
1920-1954 1 712 1 028 684 365 232 663 452 

Razem 
 

  9 600 4 914 4 686 1 457 1 437 3 457 3 249 
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BEZROBOCIE W GMINIE KUNÓW W 2020 r. 

 

Stopa bezrobocia w Polsce na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosła 6,2%, w porównaniu do stanu  

z grudnia 2019 roku wzrosła o 1,0 punkt procentowy. W województwie świętokrzyskim bezrobocie 

rejestrowane wg. stanu w ostatnim dniu grudnia 2020 roku wyniosło 8,5%.  Stopa bezrobocia  

w powiecie ostrowieckim na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosiła 11,5%, w roku 2019 bezrobocie 

było niższe o 0,9 punktu procentowego i wyniosło 10,6%. Liczba osób bezrobotnych w powiecie 

ostrowieckim zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy na dzień 31 grudnia 2020 roku 

wynosiła 4 221 osób, w tej liczbie 426 osób to mieszkańcy gminy Kunów. 

 

Dane statystyczne (stan na koniec grudnia 2020 roku) 

odnośnie osób bezrobotnych z terenu gminy Kunów przedstawiają się następująco: 

Rok 2020 2019 2018 2017 2016 2015 

liczba bezrobotnych zarejestrowanych  

w Powiatowym Urzędzie Pracy 
426 408 477 508 585 738 

bezrobotne kobiety 
227 222 267 279 324 (55,4%) 379 

bezrobotni z prawem do zasiłku 
98 93 114 112 119 (20,3%) 131 

bezrobotni w wieku „mobilnym” 18-44 

lat 
272 251 321 b.d. 365 (62,4%) b.d. 

pozostający bez pracy powyżej  

12 miesięcy 
174 145 162 b.d. 209 (35,7%) b.d. 

 

Z analizy powyższych danych wynika, iż w 2020 roku na terenie gminy Kunów nastąpił 

wzrost bezrobocia. Na przestrzeni lat 2015 – 2019 natomiast, zauważalna była tendencja malejąca.  

 

Struktura bezrobocia w gminie Kunów na tle powiatu ostrowieckiego 

Wyszczególnienie  
Powiat ogółem Miasto i Gmina Kunów 

razem kobiety mężczyźni razem kobiety mężczyźni 

Ogółem 4 221 2249 1972 426 227 199 

z 

te
g
o
 

z prawem do zasiłku 823 420 403 98 43 55 
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bez prawa do zasiłku 3 398 1829 1569 328 184 144 
w

ie
k

 

18-24 493 287 206 47 29 18 

25-34 1 121 695 426 136 84 52 

35-44 1 051 611 440 89 51 38 

razem wiek mobilny 18-44  2 665 1593 1072 272 164 108 

45-54 795 387 408 77 39 38 

55-59 488 269 219 49 24 25 

60 lat i więcej 273 0 273 28 0 28 

cz
a
s 

p
o
zo

st
a
w

a
n

ia
 b

ez
 p

ra
cy

 

w
 m

ie
si

ą
ca

ch
 

do 1 326 147 179 26 10 16 

1-3 694 312 382 69 28 41 

3-6 659 332 327 61 29 32 

6-12 901 438 463 96 50 46 

12-24 823 453 370 90 43 47 

pow. 24 818 567 251 84 67 17 

razem powyżej 12 miesięcy 1 641 1020 621 174 110 64 

w
y
k

sz
ta

łc
en

ie
 

wyższe 640 449 191 51 36 15 

policealne i średnie 

zawodowe 
995 583 412 116 80 36 

średnie ogólnokształcące 565 393 172 39 22 17 

zasadnicze zawodowe 1081 446 635 117 48 69 

gimnazjalne i poniżej 940 378 562 103 41 62 

 

 Tabela przygotowana przez Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim.  

 

Od wielu lat Urząd Miasta i Gminy w Kunowie współpracuje głównie z Powiatowym Urzędem 

Pracy i Starostwem Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim w zakresie organizacji prac 

interwencyjnych, staży, a także prac społecznie użytecznych. Od 2016 roku do tej współpracy 

przyłączył się Zakład Gospodarki Komunalno – Mieszkaniowej w Kunowie. 

 

W ciągu 2020 roku Urząd Miasta i Gminy w Kunowie zawarł dziesięć umów z Powiatowym 

Urzędem Pracy zatrudniając łącznie dwanaście osób bezrobotnych.  

Prace interwencyjne były refundowane z Funduszu Pracy. Osoby zatrudnione w ramach prac 

interwencyjnych pracowały na następujących stanowiskach: opiekun dzieci i młodzieży (w czasie 

przewozu do i ze szkoły), pomoc administracyjna oraz sprzątaczka biurowa.  
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W ciągu 2020 roku Zakład Gospodarki Komunalno-Mieszkaniowej w Kunowie zawarł 7 umów                         

z Powiatowym Urzędem Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim zatrudniając w ramach robót 

publicznych jedenaście osób. Umowy zawierane były maksymalnie na 210 dni  i wynikał z nich  

obowiązek zatrudnienia  siedmiu  osób bezpośrednio po ich zakończeniu. W roku 2020 kończone 

były dwie  umowy - przedłużenia umów z roku poprzedniego, w ramach których zatrudnienie  

w Zakładzie Gospodarki Komunalno-Mieszkaniowej w Kunowie podjęły 3 osoby. 

 

W 2020 roku Urząd Miasta i Gminy w Kunowie zawarł jedną umowę z Powiatowym Urzędem 

Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim  w sprawie odbywania stażu przez jedną osobę poszukującą pracy 

– okres trwania umowy 4 miesiące . Z powyższej umowy nie wynikał obowiązek zatrudnienia.   

             

W 2020 roku Zakład Gospodarki Komunalno – Mieszkaniowej w Kunowie współpracował    

w zakresie organizacji stażów zawodowych z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Kielcach.              

W ramach zawartych umów staże zawodowe odbywało 19 osób, w tym 10 osób na stanowisku 

konserwator\pracownik gospodarczy oraz 9 osób na stanowisku konserwator\pracownik 

gospodarczy\pracownik terenów zieleni. Zakład Gospodarki Komunalno-Mieszkaniowej w Kunowie 

współpracował w zakresie organizacji stażu również ze Studium Kształcenia Zawodowego i Języków 

Obcych s. c. z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim organizując staż dla jednej osoby na stanowisku 

magazynier. 

 
W lutym 2020 roku Gmina Kunów zawarła również porozumienie z Powiatowym Urzędem 

Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych. Z tej formy 

pomocy w 2020 roku skorzystało 95 osób. Osoby te wykonywały prace związane z zimowym 

utrzymaniem dróg i chodników, porządkowaniem terenów zielonych oraz wykonywaniem drobnych 

prac porządkowych w miejscach użyteczności publicznej. Każdy bezrobotny skierowany do 

wykonywania prac społecznie użytecznych był zobowiązany do wykonywania prac w wymiarze                     

8 godzin tygodniowo, nie więcej niż 32 godziny miesięcznie.  

 

Prace społecznie użyteczne, jako forma aktywizacji zawodowej i próby przywrócenia 

bezrobotnych na rynek pracy sprawdzają się w znikomym stopniu. Jest jednak wielu chętnych do 

podjęcia tego rodzaju zatrudnienia, gdyż w niewielkim stopniu doraźnie uzyskane wynagrodzenie 

poprawia sytuację finansową osób korzystających z tej formy pomocy.   
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Liczba bezrobotnych, którzy skorzystali z form aktywizacji zawodowej w Gminie Kunów 

 

Wyszczególnienie 

Powiat ogółem Miasto i Gmina Kunów 

razem kobiety mężczyźni razem kobiety mężczyźni 

prace interwencyjne 242 138 104 31 19 12 

roboty publiczne 247 82 165 24 3 21 

podjęcie działalności 

gospodarczej 
129 52 77 16 7 9 

podjęcie pracy w ramach 

refundacji kosztów 

zatrudnienia bezrobotnego 

128 44 84 9 4 5 

podjęcie pracy poza 

miejscem zamieszkania w 

ramach bonu na zasiedlenie 

47 24 23 5 0 5 

podjęcia pracy w ramach 

dofinansowania 

wynagrodzenia za 

zatrudnienie bezrobotnego 

powyżej 50 roku życia 

10 3 7 2 0 2 

inne 68 28 40 1 1 0 

rozpoczęcie szkolenia 23 4 19 2 0 2 

rozpoczęcie stażu 441 313 128 34 28 6 

rozpoczęcie prac 

społecznie użytecznych 
38 24 14 20 10 10 

  

Tabela przygotowana przez Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim  

 

Problem bezrobocia w gminie Kunów w 2020 roku  nieznacznie się powiększył, nie mniej 

jednak nadal chęć podjęcia pracy w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych, czy staży 

deklaruje niewielka grupa bezrobotnych mieszkańców gminy. Działania podejmowane przez gminę 

tylko doraźnie rozwiązują problemy finansowe osób pozostających bez pracy. 

 

Najniższa płaca krajowa w  2020 roku została podwyższona do kwoty 2.600,00 zł brutto  

(z kwoty 2.250,00 zł brutto), natomiast refundacja kosztów przez Urząd Pracy w przypadku prac 
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interwencyjnych zwiększyła się i wynosiła 860 zł na osobę i 17,10% składki na ubezpieczenie 

społeczne, w przypadku robót publicznych również zwiększyła się i wynosiła 1 200,00 zł ( z kwoty 

830,00 zł brutto) na osobę i 17,10% składki na ubezpieczenie społeczne. Refundacja nadal pokrywa 

tylko nieznaczną część wydatków związanych z zatrudnieniem. Ponadto Urząd Miasta i Gminy                       

w Kunowie  i Zakład Gospodarki Komunalno – Mieszkaniowej w Kunowie pokrywają składkę                        

w wysokości 2,45% wynagrodzenia brutto na Fundusz Pracy. Ciągle rosnące koszty utrzymania 

pracownika oraz zobowiązania dotyczące zatrudnienia po zakończonym okresie refundacji, 

ograniczają możliwość zatrudniania większej liczby osób bezrobotnych w ramach prac 

interwencyjnych, robót publicznych lub staży.                                                    

 

SYTUACJA FINANSOWA GMINY KUNÓW 

 

Budżet Gminy Kunów na rok 2020 został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej  

Nr XXV.150.2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2020. 

W pierwotnej uchwale budżetowej zaplanowano dochody w wysokości 45 907 488,75 zł  

i wydatki w kwocie 52 197 488,75 zł. W trakcie roku budżetowego uchwałami Rady Miejskiej  

i zarządzeniami Burmistrza dokonywano zgodnie z obowiązującymi przepisami zmian zarówno  

w planie dochodów jak i wydatków. 

Po wprowadzonych zmianach plan budżetu gminy Kunów na 31 grudnia 2020 roku 

kształtował się następująco: 

Dochody                    45 219 626,50 zł 

Przychody                   6 071 886,26 zł 

Razem dochody i przychody 51 291 512,76 zł 

 

Wydatki                    48 803 341,76 zł 

Rozchody                    2 488 171,00 zł 

Razem wydatki i rozchody   51 291 512,76 zł. 

 

Zaplanowane dochody w kwocie 45 219 626,50 zł zostały zrealizowane w wysokości  

47 195 097,79 zł, co stanowi realizację na poziomie 104,4%, z tego: 

- dochody bieżące plan 44 381 317,07 zł wykonanie 45 205 805,33 zł, 

- dochody majątkowe plan 838 309,43 zł wykonanie 1 989 292,46 zł. 

 

Zaplanowane wydatki w kwocie 48 803 341,78 zł zostały zrealizowane w wysokości  

46 981 227,65 zł, co stanowi realizację na poziomie 96,3%, z tego: 

- wydatki bieżące plan 44 348 950,28 zł wykonanie 42 742 853,03 zł, 
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- wydatki majątkowe plan 4 454 391,48 zł wykonanie 4 238 374,62 zł. 

 

Wykonane wydatki bieżące nie przekraczają wykonanych dochodów bieżących, co spełnia 

wymogi art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Różnica miedzy wykonanymi dochodami  

i wydatkami budżetowymi w 2020 roku stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 213 870,14 zł  przy 

planowanym deficycie w wysokości 3 583 715,26 zł. 

 

Dotacje udzielone z budżetu gminy: 

- dotacje celowe – plan 1 258 706,63 zł, wykonanie 1 156 125,97 zł, 

- dotacje podmiotowe – plan 1 591 000,00 zł, wykonanie 1 572 305,70 zł, 

- dotacje przedmiotowe – plan 321 572,00 zł, wykonanie 287 233,61 zł. 

 

Wydatki na obsługę długu Gminy plan 406.000,00 zł, wykonanie 395.340,40 zł. 

 

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zostały wykonane 

w kwocie 119 091,83 zł, wydatki na realizację zadań ujętych w programie dotyczącym profilaktyki  

i rozwiązywania problemów alkoholowych zostały zrealizowane w kwocie 110 681,54 zł. Dochody 

z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy „Prawo ochrony środowiska” zrealizowano  

w wysokości 1 478 416,09 zł, a wydatki na zadania określone we wskazanej ustawie 1 408 473,67 zł. 

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zrealizowano  

w wysokości 1 779 279,80 zł i wydatkowano na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi w kwocie 1 613 909,08 zł. 

Spłacono raty kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 2 488 171,00 zł. 

Zobowiązania z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów wynoszą na 31.12.2020 roku 15 626 829,00  zł. 

Spłata rat kapitałowych przebiega zgodnie z terminami wynikającymi z zawartych umów i aneksów. 

Całkowita spłata zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji planowana jest na rok 2035. 

Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2020 roku nie wystąpiły. 

W roku 2020 skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatków wyniosły  

1 193 464,23 zł, natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień 761 262,05 zł. Skutki wydanych na 

podstawie ustawy Ordynacja podatkowa decyzji dotyczących umorzeń zaległości podatkowych 

wyniosły 11 179,00 zł. 
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TARCZA ANTYKRYZYSOWA GMINY KUNÓW 

 

Na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na 

obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 49, 522, 531 i 565), na terenie Polski 

został wprowadzony stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19). 

W celu zniwelowania strat jakie może przynieść epidemia, rząd wprowadził tzw. tarczę 

antykryzysową. Ustawa ta upoważniła organy stanowiące gmin do uchwalenia programów 

pomocowych na terenie ich jednostek podziału administracyjnego kraju. Gmina Kunów postanowiła 

wyjść naprzeciw oczekiwaniom społecznym i pomóc mieszkańcom oraz przedsiębiorcom z jej terenu 

w tych trudnych czasach wywołanych epidemią koronawirusa.  

W dniu 9 kwietnia 2020 r., z inicjatywy Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie, Rada Miejska 

w Kunowie podjęła uchwałę w sprawie ulg dla mieszkańców oraz przedsiębiorców z terenu Gminy 

Kunów w związku z ogłoszeniem stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.           

Z uwagi na wprowadzane uchwałą ulgi dla mieszkańców i przedsiębiorców z terenu gminy, 

dokument otrzymał nazwę: TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ GMINY KUNÓW.  

 

Na mocy niniejszego Programu pomocowanego – tzw. tarczy antykryzysowej Gminy Kunów, 

zdecydowano się: 

1. ustalić dopłaty do wody dla mieszkańców oraz przedsiębiorców; 

2. ustalić dopłaty do odprowadzanych ścieków przez przedsiębiorców; 

3. umorzenia części należności z tytułu oddania nieruchomości oraz lokali w najem, dzierżawę 

przypadających dla Gminy Kunów oraz zakładu budżetowego – w wysokości 50 % 

należności za okres 2 miesięcy tj. od dnia 1 maja 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r.; 

4. odroczyć płatności należności pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości oraz lokali 

w najem, dzierżawę przypadających dla Gminy Kunów oraz jej jednostek organizacyjnych 

oraz zakładu budżetowego dla osób fizycznych oraz przedsiębiorców do dnia 30 września 

2020 r.; 

5. przedłużyć dla przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku 

z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, terminy 

płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r. do dnia 

30 września 2020 r. 

 

W związku z sytuacją pandemii, wywołanej wirusem SARS-CoV-2, gmina Kunów poniosła 

wydatki na walkę z COVID-19 w wysokości 209 493,15 zł.  
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GMINNA INFRASTRUKTURA DROGOWA 

 

Informacje ogólne: 

 

 Zgodnie z Uchwałą Nr XIV/138/86 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach  

w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych na terenie województwa (ze zmianami dotyczącymi 

numeracji) oraz późniejszymi uchwałami Rady Miejskiej w Kunowie w sprawie zaliczenia do 

kategorii dróg gminnych, na terenie gminy Kunów znajduje się 60 ciągów komunikacyjnych dróg 

publicznych gminnych o łącznej długości 107,97 km z czego około 65,05 km to drogi o nawierzchni 

utwardzonej – asfaltowej lub z kostki drogowej, pozostałe 42,91 km to drogi o nawierzchni 

tłuczniowej i gruntowo – szlakowej. Ogólny stan dróg jest dobry, jednak cały czas podejmowane są 

działania w celu ich poprawy. 



 

21 
 

RAPORT O STANIE GMINY KUNÓW ZA 2020 ROK 

 

                                
            Drogi publiczne gminne według numeru ewidencyjnego w gminie Kunów. 

 

 Na terenie gminy Kunów znajduje się również 15 ciągów komunikacyjnych dróg publicznych 

powiatowych o łącznej długości 61,1 km, z czego 46,1 km to drogi o nawierzchni asfaltowej, 

pozostałe to drogi tłuczniowo – gruntowe. Dodatkowo przez teren gminy Kunów przebiega droga 

krajowa nr 9 relacji „Radom – Rzeszów” o długości 8,7 km oraz droga krajowa nr 42 relacji 

„Namysłów – Rudnik” o długości 2,5 km. Stan dróg wyżej wymienionych dróg jest również dobry.  

Inwestycje i remonty:   

1. Przebudowa i remont drogi gminnej nr 336049T – ul. Prosta w Kunowie. Długość – 457,40 m, 

szerokość od 3,5 m do 5,5 m. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 1 356 989,26 zł, 

dofinansowanie z programu: Fundusz Dróg Samorządowych wyniosło 654 371,00 zł. 
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Przebudowa i remont drogi gminnej – ul. Prostej w Kunowie. 

 

 
 

ul. Prosta w Kunowie po przebudowie i remoncie. 
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2. Remont drogi gminnej nr 336058T w miejscowości Wymysłów, ul. Wesoła. Długość –  

90,0 m, szerokość 4,0 m. Całkowity koszt wyniósł 74 570,00 zł. 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ul. Wesoła w Wymysłowie po remoncie. 

 

 
Uroczyste otwarcie ul. Wesołej w Wymysłowie po remoncie. 
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ul. Wesoła w Wymysłowie po remoncie. 

 

 

ul. Wesoła w Wymysłowie po remoncie. 
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3. Remont drogi gminnej nr 336014T ul. Słowackiego w Kunowie wraz z budową kanalizacji 

deszczowej. Długość 350,0 m, szerokość 4,0 m. Całkowity koszt wyniósł 568 510,02 zł. 

 

 

Uroczyste otwarcie ul. Słowackiego w Kunowie. 

 

 

ul. Słowackiego w Kunowie po remoncie. 
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4. Remont drogi dojazdowej przy ul. Prostej tzw. „dyrektorówka”. Długość 350,0 m, szerokość 

4,0 m.  Całkowity koszt wyniósł 127 074,99 zł. 

 

 
 

Uroczyste otwarcie drogi dojazdowej przy ul. Prostej tzw. „dyrektorówki”. 

 

 

 
 

Drogi dojazdowa przy ul. Prostej tzw. „dyrektorówka” – po remoncie. 
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Uroczyste otwarcie drogi dojazdowej przy ul. Prostej tzw. „dyrektorówki”. 

 

5. Remont drogi powiatowej nr 0656T w miejscowości Kunów, ul. Warszawska, od km 0+042 do 

km 0+780”, długość 738 m. Całkowita wartość zadania wyniosła 119 889,58 zł. Gmina Kunów 

dofinansowała zadanie w kwocie 59 944,79 zł. 

 

 
 

Remont drogi powiatowej w miejscowości Kunów, ul. Warszawska. 
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Remont drogi powiatowej nr 0656T w miejscowości Kunów, ul. Warszawska. 

 

6. Remont drogi powiatowej nr 0658T „Kunów – Piaski – Janik” w miejscowości Janik,  

ul. Wiatraczna, od km 4+658 do km 5+495”, dofinansowany z Funduszu Dróg 

Samorządowych, długość 837 m. Całkowita wartość zadania wyniosła 304 560,53 zł. Gmina 

Kunów dofinansowała zadanie w kwocie 116 044,15 zł. 

 

 
 

Uroczyste otwarcie drogi powiatowej „Kunów – Piaski – Janik” w miejscowości Janik – po remoncie. 
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Droga powiatowa „Kunów – Piaski – Janik” w miejscowości Janik – po remoncie. 

 

 

 
 

Remont drogi powiatowej „Kunów – Piaski – Janik” w miejscowości Janik. 
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Dokumentacja projektowa wykonana lub zlecona w 2020 roku do wykonania: 

1. Wykonano dokumentację techniczną na przebudowę drogi gminnej nr 336029T  

w miejscowości  Boksycka (łącznik od ul. Modrzewiowej w Wymysłowie do Ostrowca 

Świętokrzyskiego). Całkowity koszt wyniósł 17 000,00 zł. 

 

2. Wykonano dokumentację techniczną na remont drogi gminnej nr 336016T w miejscowości Janik, 

ul. Polna. Całkowity koszt wyniósł 14 500,00 zł. 

 

3. Wykonano dokumentację projektową oświetlenia ul. Warszawskiej. Całkowity koszt wyniósł  

58 000,00 zł. 

 

4. Wykonano dokumentację techniczną dla zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej Boksycka – 

Rudka, gmina Kunów” celem zawrócenia ścieków z Ostrowca Świętokrzyskiego do oczyszczalni 

w Kunowie. Całkowity koszt wyniósł: 21 000,00 zł. 

 

5. Wykonano dokumentację projektową dla zadania pn.: „Przebudowa budynku po Zespole Szkół  

w Kunowie”. W projekcie założono m. in.: kompleksową termomodernizację budynku, 

fotowoltaikę, salę teatralno – kinową, siłownię, sale fitness, konferencyjne, wystawowe, Warsztaty 

Terapii Zajęciowej. Całkowity koszt wyniósł: 60 270,00 zł.  

 

6. Wykonano dokumentację techniczną dla zadania pn.: „Termomodernizacja i przebudowa budynku 

urzędu w Kunowie”. W projekcie założono: kompleksową termomodernizację, fotowoltaikę, 

budowę windy i łazienki dla niepełnosprawnych, zagospodarowanie otoczenia budynku urzędu.  

Całkowity koszt wyniósł: 55 350,00 zł.  

 

 
Budynek Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie – przed termomodernizacją. 
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Wyciąg z projektu termomodernizacji Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie 

 

Złożono wniosek do PFRON o dofinansowanie budowy windy i łazienki dla osób 

niepełnosprawnych w ramach programu pn.: „Program wyrównywania różnic między regionami III” 

obszar B dotyczący likwidacji barier w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie. Całkowity 

koszt zadania:  485 105,63 zł, dofinansowanie: 150 000,00 zł. 

 

7. Wykonano dokumentację techniczną dla zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Szkoły 

Podstawowej w Janiku. Całkowity koszt wyniósł: 18 450,00 zł.  

Złożono wniosek o dofinansowanie pn.: „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności 

publicznej na terenie Gminy Kunów” (budynek urzędu i szkoła w Janiku) w ramach osi 

priorytetowych 1 – 7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014 – 2020. Działanie 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych 

źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym. Całkowity koszt zadania: 5 257 418,35 zł, 

dofinansowanie: 3 750 158,64 zł. 
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8. Wykonano dokumentację techniczną dla zadania pn.: „Utworzenie Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Dołach Biskupich”. Całkowity koszt wyniósł: 40 221,00 zł. 

 

Złożono wniosek do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie zadania  

w ramach rozwoju sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi typ D – osoby ze 

spectrum autyzmu i niepełnosprawnościami sprzężonymi. Całkowity koszt zadania: 1 786 582,17 zł. 

Wnioskowane dofinansowanie 100%.  

  

9. Wykonano dokumentację projektową dla zadania pn.: „Budowa strefy relaksu przy ul. Laski  

w Kunowie wraz z placem zabaw, siłownią zewnętrzną i skateparkiem”. Całkowity koszt wyniósł 

9.040,50 zł. 

 
Dokumentacja projektowa dla zadania pn.:  

„Budowa strefy relaksu przy ul. Laski w Kunowie wraz z placem zabaw, siłownią zewnętrzną i skateparkiem”. 

 

10. Wykonano dokumentację projektową dla zadania pn.: „Przebudowa budynku OSP  

w Prawęcinie”. Całkowity koszt wyniósł: 21 700,00 zł. 

 

11. W trakcie realizacji jest dokumentacja projektowa dla zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej 

Nr 001398T ul. Górna w Kunowie”. 
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12. W trakcie realizacji dokumentacja projektowa dla zadania pn.: „Przebudowa dachu wraz  

z termomodernizacją dworku w Chocimowie”.  

 

13. W trakcie realizacji dokumentacja projektowa dla zadania pn.: „Utworzenie Domu Pomocy 

Społecznej w Miłkowskiej Karczmie”.  

 

14. We współpracy ze Stowarzyszeniem „Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kunowskiej” wykonano 

dokumentację projektową na doposażenie parku przy ul. Langiewicza o elementy siłowni 

zewnętrznej, placu zabaw, oświetlenie. Dotacja udzielona przez Gminę Kunów wyniosła:  

7 380,00 zł.  

 

 

 

Park przy ul. Langiewicza w Kunowie. 
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Park przy ul. Langiewicza w Kunowie. 

15. We współpracy ze Stowarzyszeniem „Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kunowskiej” wykonano 

ekspertyzę techniczną ruin walcowni w Nietulisku Dużym. Całkowity koszt wyniósł: 36 900,00 

zł. Uzyskano dotację od Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach 

na kwotę 18 450,00 zł. Dotacja celowa przekazana przez Gminę wyniosła również 18 450,00 zł. 

 

 
Ruiny walcowni w Nietulisku Dużym, gmina Kunów. 
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Gospodarka wodno – kanalizacyjna: 

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Janik – Kunów. Uzyskano dofinansowanie  

w ramach  Osi 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe”. Działania 4.3 „Gospodarka wodno – 

ściekowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 

– 2020. Całkowita wartość zadania wynosi 8 061 006,29 zł, z tego dofinansowanie to: 

5 030 410,27 zł. 

 Zadanie w trakcie realizacji. W ramach prac planuje się budowę około 12,265 km kanalizacji 

grawitacyjnej, około 2,660 km kanalizacji tłocznej, 6 przepompowni, oraz około 250 sztuk przyłączy.  

 Została podpisana umowa na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu z firmą Zakład Obsługi 

Inwestycji EKO INWEST Krystyna Wiorek z siedzibą w Kielcach na kwotę 280 440,00 zł  

z terminem wykonania do 31.12.2021 r. Wydatki poniesione: 77 490,00 zł. 

 Podpisano również umowę na roboty budowlane z firmą „ADMA” Zakład Remontowo – 

Budowlany Marian Adamczyk z siedzibą Staszów na kwotę 7 418 565,26 zł z terminem wykonania 

do 15.11.2021 r. Wydatki poniesione: 242 072,60 zł. Poniesiono także wydatki na ogłoszenia 

promocyjne w kwocie 362,85 zł, oraz za umieszczenie w drodze powiatowej urządzeń infrastruktury 

technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami w kwocie 779,72 zł. W ramach 

dofinansowania otrzymano kwotę: 157 101,36 zł. Całkowite wydatki wyniosły: 320 705,17 zł. 

 

 

Symboliczne wbicie łopaty, rozpoczynające budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Janik, gmina Kunów. 
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 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Janik, gmina Kunów. 

 

 

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Janik, gmina Kunów. 
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2. Zrealizowano zadanie pn.: „Budowa wodociągu przy ul. Fabrycznej w Kunowie”. Wykonano 

przewiertem odcinek sieci wodociągowej PE 110 mm o długości 37,80 m wraz   

z obsługą geodezyjną. Całkowity koszt wyniósł: 36 807,30 zł. 

 

3. Zrealizowano zadanie pn.: „Budowa wodociągu Kolonia Miłkowska – Kurzacze  

w miejscowości Miłkowska Karczma”. Wykonano dokumentacją projektową za kwotę 16 000,00 

zł, na jej podstawie uzyskano skuteczne zgłoszenie budowy sieci wodociągowej. Wybudowano 

odcinek sieci wodociągowej o długości 439,10 m wraz z 4 hydrantami i zasuwą liniową za kwotę 

88 300,00 zł. Całkowity koszt wyniósł: 104 300,00 zł. 

 

4. Zrealizowano zadanie pn.: „Budowa kanalizacji przy ul. Fabrycznej w Kunowie”. Wykonano 

przewiertem odcinek sieci kanalizacyjnej PEHD 400 o długości 30,0 m wraz  

z rurą stalową osłonową oraz ze studzienką plastikową ø315, wraz z obsługą geodezyjną. 

Całkowity koszt wyniósł: 10 000,00 zł. 

 

5. W trakcie realizacji zadanie pn.: Przebudowa stacji wodociągowej w Biechowie wraz  

z awaryjnym odwiertem”. Zadanie dofinansowane w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego 

na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2014 – 2020. Podpisano umowę z firmą Zakład Usług Studziennych Marian Wójcik z Kielc 

na kwotę 467 400,00 zł, dofinansowanie 244 000,00 zł.  

Pozostałe inwestycje realizowane w 2020 roku: 

 

1. Modernizacja oświetlenia publicznego. Uzyskano dofinansowanie zadania w ramach 

Działania 3.4 „Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności 

miejskiej” konkurs dla projektów dotyczących modernizacji oświetlenia ulicznego (ulic, 

placów, terenów publicznych) na energooszczędne Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 na kwotę 485 337,61 zł. Zawarto umowę 

z firmą LUG Services sp. z o. o. z siedzibą w Zielonej Górze na wykonanie modernizacji 

oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kunów obejmującej wymianę 816 sztuk 

wyeksploatowanych opraw oświetleniowych na nowe energooszczędne LED, za kwotę  

693 339,45 zł. Zawarto umowę z firmą Zakład Instalatorstwa i Elektromechaniki Zdzisław 

Wiącek z siedzibą Stara Słupia na pełnienie nadzoru inwestorskiego za kwotę 9 840,00 zł. 

Zakończenie zadania styczeń 2021 r. W 2020 r. wydatków nie poniesiono. 
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Oświetlenie w gminie Kunów – po modernizacji. 

 

 

Wygląd nowej lampy – po modernizacji. 
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Prace przy modernizacji oświetlenia w gminie Kunów. 

 

2. Zrealizowano inwestycję pn.: „Przebudowa łazienki w Publicznej Szkole Podstawowej  

w Kunowie wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych”. 

 

 Przebudowa wykonana przez Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych „PIOTBUD” Listek Piotr  

z siedzibą Ostrowiec Świętokrzyski obejmowała: na pierwszym piętrze łazienki dla dziewcząt oraz 

łazienki dla nauczycieli, na parterze łazienki dla chłopców, łazienki przy sali gimnastycznej, łazienką 

dla niepełnosprawnych, przebudowę instalacji sanitarnej i elektrycznej. Wykonano roboty budowlane 

za kwotę 173 826,04 zł. Wydatkowano na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy 

pomieszczeń kwotę 11 685,00 zł, za nadzór inwestorski 4 500,00 zł, oraz za tablicę promocyjną  

1 300,00 zł. Zadanie dofinansowane z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Św.  

w zakresie przebudowy łazienki dla niepełnosprawnych ze środków PFRON w ramach obszaru B – 

likwidacja barier w urzędach powiatowych i gminnych, placówkach edukacyjnych lub 

środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym 

poruszania się i komunikowania, w kwocie 14 846,74 zł. Całkowita wartość wyniosła: 191 347,04 zł. 
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Uroczyste oddanie do użytku zmodernizowanych pomieszczeń sanitarnych 

w  PSP im. A. Hedy „Szarego” w Kunowie. 

 

 

 

Nowo wyremontowana łazienka w PSP im. A. Hedy „Szarego” w Kunowie.  
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3. Wykup gruntów pod drogi gminne. Na stan mienia komunalnego pod drogi gminne nabyto  

6 działek o powierzchni 0,0768 ha w miejscowości Boksycka oraz 2 działki  

o powierzchni 0,0180 ha w miejscowości Wymysłów. Całkowita wartość wykupu wyniosła: 

56 428,70 zł. 

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy 

Kunów: 

 

Uchwałą Nr XXXIV/194/16 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29.09.2016 r., 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kunów” zainicjowano procedurę planistyczną 

aktualizacji zapisów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta  

i Gminy Kunów. Zadanie zostało zrealizowane w 2018 roku, poprzez uchwałę Nr LXVI.383.2018 

Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29.03.2018 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kunów. 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy jest dokumentem, 

w którym ustala się politykę przestrzenną gminy, tj. cele rozwojowe gminy 

i sposoby ich osiągania w zakresie, który wiąże się z zagospodarowaniem przestrzeni. 

Zaktualizowane Studium jest podstawą do koordynacji miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego.  

Mapa: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Miasta i Gminy w Kunowie. 
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Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

 

 Trwają prace związane z opracowaniem projektów zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości: Janik, Miłkowska Karczma, Kurzacze, Rudka, 

Boksycka i Kunów. W 2020 roku podpisano z wykonawcą umowę na opracowanie projektu zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Wymysłów. 

1. Opracowano i uzgodniono projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Miasta i Gminy Kunów obejmujący część sołectwa Kurzacze, który został przyjęty uchwałą nr 

XXXV.202.2020 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 maja 2020 roku i obowiązuje. 

2. Opracowano i uzgodniono projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Miasta i Gminy Kunów obejmujący sołectwa Rudka część A (fotowoltaika), który został przyjęty 

uchwałą nr XLIII.252.2020 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 15 października 2020 roku  

i obowiązuje. 

3. Opracowano projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta  

i Gminy Kunów obejmującego miasto Kunów, który został uzgodniony z instytucjami  

i organami właściwymi do uzgadniania i opiniowania planu (m. in. z regionalnym dyrektorem 

ochrony środowiska, wojewódzkim konserwatorem zabytków, państwowym wojewódzkim 

inspektorem sanitarnym, wojewodą, zarządem województwa). W styczniu 2021 r. uzyskał zgodę 

na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne; kolejne etapy 

to wyłożenie projektu zmiany do publicznego wglądu, rozpatrzenie ewentualnych uwag oraz 

uchwalenie (przewidywany termin zakończenia II kwartał 2021 r.). 

4. Opracowano projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta  

i Gminy Kunów obejmującego część sołectwa Rudka część B, który został uzgodniony 

z instytucjami i organami właściwymi do uzgadniania i opiniowania planu (m. in.  

z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska, państwowym wojewódzkim inspektorem 

sanitarnym, wojewodą, zarządem województwa itd.). Kolejny etap to uzyskanie zgody na zmianę 

przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne – wniosek  

o ww. zgodę jest w trakcie sporządzania przez projektantów.  

5. Opracowano projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta  

i Gminy Kunów obejmującego sołectwo Miłkowska Karczma, który został uzgodniony  

z instytucjami i organami właściwymi do uzgadniania i opiniowania planu (m. in. 

z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska, państwowym wojewódzkim inspektorem 

sanitarnym, wojewodą, zarządem województwa itd.) Kolejny etap to uzyskanie zgody na zmianę 
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przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne – wniosek  

o ww. zgodę jest w trakcie sporządzania przez projektantów.  

6. Opracowano projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta  

i Gminy Kunów obejmującego część sołectwa Janik, który został uzgodniony  

z instytucjami i organami właściwymi do uzgadniania i opiniowania planu (m. in.  

z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska, państwowym wojewódzkim inspektorem 

sanitarnym, wojewodą, zarządem województwa itd.). Projekt uzyskał również zgodę na zmianę 

przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne. Kolejno został wyłożony 

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu, rozpatrzono złożone 

uwagi i wyłożono ponownie do publicznego wglądu (przewidywany termin zakończenia II 

kwartał 2021 r.) 

7. Opracowano projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta  

i Gminy Kunów obejmującego sołectwo Boksycka, który został uzgodniony z instytucjami 

i organami właściwymi do uzgadniania i opiniowania planu (m. in. z regionalnym dyrektorem 

ochrony środowiska, państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym, wojewodą, zarządem 

województwa itd.). Projekt uzyskał również zgodę na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych  

i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne. Kolejno został wyłożony wraz z prognozą oddziaływania 

na środowisko do publicznego wglądu, rozpatrzono złożone uwagi i wyłożono ponownie do 

publicznego wglądu (przewidywany termin zakończenia II kwartał 2021 r.) 

8. Opracowano projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta 

i Gminy Kunów obejmującego sołectwo Wymysłów, który pozostaje w fazie uzgodnień  

z instytucjami i organami właściwymi do uzgadniania i opiniowania planu (m. in.  

z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska, właściwym państwowym wojewódzkim 

inspektorem sanitarnym, wojewodą, zarządem województwa itd.). Kolejny etap to uzyskanie 

zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze  

i nieleśne (wniosek o ww. zgodę został złożony do Ministra Klimatu i Środowiska  

z pozytywną opinią Marszałka Województwa Świętokrzyskiego). Kolejno wyłożenie wraz  

z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu, rozpatrzenie ewentualnie 

złożonych uwag oraz uchwalenie. (przewidywany termin zakończenia IV kwartał 2021 r.) 

9. Została przyjęta uchwała nr XLVI.280.2020 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 8 grudnia 2020 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Miasta i Gminy Kunów obejmującego sołectwo Kolonia Piaski. 
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10. Została przyjęta uchwała nr XLVI.279.2020 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 8 grudnia 2020 r. 

w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego dla Miasta i Gminy Kunów. 

Liczba złożonych wniosków o zmianę miejscowego planu 

Miejscowość 
liczba  

wniosków  
(2007-2016) 

liczba  
wniosków 
(2016-2020) 

RAZEM 

Janik 

 
62 52 114 

Kunów 

 
66 14 80 

Miłkowska Karczma 

 
54 25 79 

Wymysłów 

 
23 24 47 

Kolonia Inwalidzka 

 
23 7 30 

Kurzacze 

 
25 6 31 

Rudka 

 
25 5 30 

Boksycka 

 
18 11 29 

Prawęcin 

 
23 3 26 

Doły Biskupie 

 
18 6 24 

Nietulisko Małe 

 
13 3 16 

Nietulisko Duże 

 
8 5 13 

Kolonia Piaski 

 
9 2 11 

Biechów 

 
5 0 5 

Bukowie 

 
2 2 4 

Małe Jodło 

 
1 2 3 

Chocimów 

 
2 0 2 

Udziców 

 
0 0 0 

 

na zielono - podjęte uchwały o zmianie planu, w trakcie realizacji 

na fioletowo - podjęte uchwały o zmianie planu, jeszcze niezlecone 
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OŚWIATA I WYCHOWANIE 

 

Ogólna charakterystyka: 

 

W roku 2020 zadania oświatowe realizowane były w następujących placówkach: 

− Publicznym Przedszkolu w Kunowie 

 

 

 

− Publicznej Szkole Podstawowej im. Antoniego Hedy „Szarego” w Kunowie 
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− Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Janiku, w skład którego wchodzą: Publiczna Szkoła 

Podstawowa w Janiku oraz Publiczne Przedszkole w Janiku 

 

 

 

− Publicznej Szkole Podstawowej w Wymysłowie 
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− Publicznej Szkole Podstawowej im. Witolda Gombrowicza w Dołach Biskupich  

 

 

 

Szkoła z dniem 31 sierpnia 2020 r. została zlikwidowana na mocy uchwały nr XXXV.203.2020 

Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły 

Podstawowej im. Witolda Gombrowicza w Dołach Biskupich.  

 

− Szkole Podstawowej im. Stanisława Staszica w Nietulisku Dużym, prowadzonej przez osobę 

fizyczną Panią Urszulę Pasternak 

 

 



 

48 
 

RAPORT O STANIE GMINY KUNÓW ZA 2020 ROK 

W Publicznej Szkole Podstawowej w Wymysłowie, Publicznej Szkole Podstawowej  

w Dołach Biskupich, Szkole Podstawowej im. Stanisława Staszica w Nietulisku Dużym 

funkcjonowały w 2020 r. oddziały przedszkolne, realizujące zadania w zakresie wychowania 

przedszkolnego. 

   Placówki oświatowe w gminie Kunów w 2020 r. 

 
Lp. Nazwa placówki Typ Organ 

prowadzący 

Liczba uczniów 

stan na 

31.12.2020 r. 

1. Publiczna Szkoła Podstawowa im. 

Antoniego Hedy „Szarego” w Kunowie 

publiczna gmina 357 

2. Publiczne Przedszkole w Kunowie publiczna gmina 101 

3. Zespół Szkolno – Przedszkolnym  

w Janiku 

publiczna gmina 119 

4. Publiczna Szkoła Podstawowa  

w Wymysłowie 

publiczna gmina 100 

5. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Witolda 

Gombrowicza w Dołach Biskupich 

publiczna gmina 0 

6. Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica 

w Nietulisku Dużym 

publiczna osoba fizyczna 80 

RAZEM 

 

757 

Porównanie liczby uczniów w roku 2018, 2019 i 2020 
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Wydatki na oświatę, w tym jednorazowy dodatek uzupełniający (JDU) 
 

Lp. Nazwa placówki 

 

Wydatki ogółem 

1. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Antoniego Hedy 

„Szarego” w Kunowie 

6 035 382,77 zł 

2. Publiczne Przedszkole w Kunowie 

 

1 515 020,21 zł 

3. Zespół Szkolno – Przedszkolnym w Janiku 

 

2 163 662,84 zł 

4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Wymysłowie 

 

1 823 802,41 zł 

5. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Witolda Gombrowicza 

w Dołach Biskupich 

 

208 873,13 zł 

6. Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Nietulisku 

Dużym 

 

932 155,81 zł 

RAZEM 12 678 897,17 zł 

 

Porównanie wydatków poniesionych na poszczególne placówki w 2018, 2019 i 2020 r. 
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Zestawienie kosztów edukacji 1 dziecka/ucznia 
 

Lp. Nazwa placówki Wydatki 

ogółem 

Liczba 

uczniów 

Koszt edukacji  

1 ucznia 
1. Publiczna Szkoła Podstawowa im. 

Antoniego Hedy „Szarego”  

w Kunowie 

6 035 382,77 zł 357 16 905,83 zł 

2. Publiczne Przedszkole w Kunowie 

 

1 515 020,21 zł 101 15 000,20 zł 

3. Zespół Szkolno – Przedszkolnym  

w Janiku 

2 163 662,84 zł 119 18 182,04 zł 

4. Publiczna Szkoła Podstawowa  

w Wymysłowie 

1 823 802,41 zł 100 18 238,02 zł 

5. Publiczna Szkoła Podstawowa  

im. Witolda Gombrowicza w Dołach 

Biskupich 

208 873,13 zł 0 - 

6. Szkoła Podstawowa im. Stanisława 

Staszica w Nietulisku Dużym 

932 155,81 zł 80 11 651,94 zł 

RAZEM 12 678 897,17 zł 757 16 748,87 zł 

 

W 2020 r. nauczyciele zatrudnieni w szkołach prowadzonych przez gminę Kunów osiągnęli 

średnie wynagrodzenie, o którym mowa w art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 

Nauczyciela, w związku z powyższym samorząd nie wypłacał jednorazowego dodatku 

uzupełniającego. 

 

W 2020 roku gmina Kunów otrzymała:  

- subwencję oświatową w kwocie: 6 610 703,00 zł,  

- dotację na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie: 224 755,54 zł, 

- dotację na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne w kwocie: 67 780,13 zł. 

Łącznie: 6 903 238,67 zł. 

 

Na realizację zadań oświatowych w 2020 roku gmina Kunów wydała 12 678 897,17 zł tj. 

więcej o 5 775 658,50 zł, niż otrzymane dotacje celowe i subwencja. 

 

W 2020 r. Gmina Kunów była beneficjentem wielu programów i projektów. 
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Pozyskane środki zewnętrzne 

 

Lp. Nazwa projektu/programu 

oraz cel 

Wysokość 

pozyskanych 

środków 

Wkład własny Miejsce 

realizacji 

1. „Posiłek w szkole i w domu”- 

doposażenie i poprawa 

standardu funkcjonującej 

stołówki szkolnej 

 

80 000,00 zł 

 

20 000,00 zł 

 

ZSP  

w Janiku 

2.  

Rezerwa części oświatowej 

subwencji ogólnej – 

dofinansowanie wyposażenia 

w pomoce dydaktyczne 

niezbędne do nauki 

przedmiotów przyrodniczych 

 

 

65 540,00 zł 

 

0,00 

 

PSP  

w 

Wymysłowie 

3.  

Program wyrównywania 

różnic między regionami – 

zakup autobusu do dowozu 

osób niepełnosprawnych 

 

 

115 193,00 zł 

 

74 104,00 zł 

 

Gmina Kunów 

4.  

Zdalna Szkoła – zakup 21 

laptopów do nauki zdalnej dla 

uczniów 

 

59 519,45 zł 

 

0,00 

 

PSP  

w Kunowie, 

ZSP  

w Janiku 

PSP w 

Wymysłowie 

 

5.  

Zdalna Szkoła+ – zakup 21 

laptopów do nauki zdalnej dla 

uczniów 

 

51 780,50 zł 

 

0,00 

 

PSP  

w Kunowie 

ZSP  

w Janiku 

PSP  

w 

Wymysłowie 

 

 

RAZEM 

 

 

372 032,95 zł 

 

94 104,00 zł 
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Stołówka w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Janiku. 

 

 

 

 

 
 

 
 

Nowa kuchnia w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Janiku. 

 

 



 

53 
 

RAPORT O STANIE GMINY KUNÓW ZA 2020 ROK 

 
 

Uroczyste przekazanie laptopów do nauki zdalnej dla uczniów. 

 

 

 

 

Nowe pomoce dydaktyczne w PSP w Wymysłowie. 
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Kadra pedagogiczna placówek oświatowych Gminy Kunów 

 

Lp Nazwa placówki Liczba 

nauczycieli w 

przeliczeniu na 

pełne etaty 

Liczba nauczycieli na stopniach awansu 

zawodowego 
Stażysta Kontraktowy Mianowany Dyplomowany Raze

m 

1. Publiczna Szkoła 

Podstawowa im. A. 

Hedy „Szarego”  

w Kunowie 

41,17 1 1 2 38 42 

2. Publiczne 

Przedszkole  

w Kunowie 

8,67 0 2 1 8 11 

3. Zespół Szkolno – 

Przedszkolnym  

w Janiku 

16,00 0 0 9 7 16 

4. Publiczna Szkoła 

Podstawowa  

w Wymysłowie 

13,28 0 7 3 5 15 

5. Publiczna Szkoła 

Podstawowa im. 

W. Gombrowicza 

w Dołach 

Biskupich 

3 0 3 0 1 4 

6. Szkoła Podstawowa 

im. St. Staszica w 

Nietulisku Dużym 

10,45 4 2 4 8 18 

RAZEM 

 

92,57 5 15 19 67 106 

 

Kadra niepedagogiczna w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Kunów 
 

Lp. Nazwa placówki Pracownicy 

administracji 

Pracownicy 

obsługi 

Razem 

1. Publiczna Szkoła 

Podstawowa im. Antoniego 

Hedy „Szarego” w Kunowie 

5 17 22 

2. Publiczne Przedszkole  

w Kunowie 
2 9 11 

3. Zespół Szkolno – 

Przedszkolnym w Janiku 
2 5 7 

4. Publiczna Szkoła 

Podstawowa w Wymysłowie 
1 5 6 
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5. Publiczna Szkoła 

Podstawowa im. Witolda 

Gombrowicza w Dołach 

Biskupich 

0 1 1 

RAZEM 

 

10 37 47 

Zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych   

w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia 

zawodowego nauczycieli. Nauczyciele brali udział w różnych szkoleniach i konferencjach oraz 

podnosili swoje kwalifikacje poprzez udział w studiach podyplomowych. Na doskonalenie 

zawodowe nauczycieli w 2020 r. w budżecie gminy Kunów przeznaczono środki finansowe  

w wysokości: 54 647,00 zł. 

Działania innowacyjne w zakresie oświaty  

Każda z placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Kunów, w ramach usprawnienia 

oraz poprawy jakości pracy, realizuje innowacje pedagogiczne czyli nowatorskie rozwiązania 

programowe, organizacyjne lub metodyczne. 

Zrealizowane innowacje pedagogiczne i metodyczne w 2020 r. 

Lp. Nazwa szkoły Tytuł innowacji 

1.  

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Antoniego 

Hedy „Szarego” w Kunowie 

„Klucz do kodowania” 

„Uczymy Dzieci Programować” 

„Ulica Tuwimkowa” 

„Uczeń w świecie wierszy” 

„Czytanie jest cool – moje Ja w krainie 

bajek i baśni” 

„Ocenianie kształtujące, jako narzędzie 

rozwijania kompetencji kluczowych” 

2. Publiczne Przedszkole w Kunowie „Wkręceni w kodowanie” 

3.  

Zespół Szkolno – Przedszkolnym w Janiku 

„Matematyka jest wszędzie” 

„W świcie współczesnych mass 

mediów. Gazetka szkolna” 

„Młody Europejczyk to ja” 
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4.  

Publiczna Szkoła Podstawowa w Wymysłowie 

„Działa, - pomagam – uczę się” 

„Piękna nasza Polska cała” 

„Cyberprzemocy mówię NIE” 

„Zdrowo i ekologicznie  

w przedszkolu” 

5. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Witolda 

Gombrowicza w Dołach Biskupich 
Brak innowacji 

6. Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w 

Nietulisku Dużym 
„Myślenie wizualne na lekcjach języka 

polskiego” 

Stypendia szkolne i zasiłek szkolny 

Stypendium szkolne i zasiłek szkolny, przyznawane na podstawie przepisów ustawy  

z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty , otrzymało w roku 2020 - 176 uczniów, na wypłatę 

przeznaczono środki w kwocie: 118 818,00 zł (w tym wkład własny gminy to: 13 202,00 zł). 

W roku 2020 wypłacone zostały także stypendia Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie dla 

szczególnie uzdolnionych uczniów. Stypendium mogli otrzymać uczniowie, którzy: osiągnęli 

wysokie wyniki w nauce (średnia ocen 5,2), za indywidualne osiągnięcia naukowe, za osiągnięcia 

sportowe, artystyczne oraz za działania na rzecz społeczności lokalnej. Stypendia otrzymało 135 

uczniów. Na wypłatę przeznaczono środki w kwocie 24 610,00 zł. 

Klasa sportowa w Publicznej Szkole Podstawowej im. A. Hedy „Szarego” w Kunowie 

 

Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 4/2019/2020 z dnia 20 listopada 2019 roku, w Publicznej Szkole 

Podstawowej im. Antoniego Hedy „Szarego” w Kunowie powstała klasa sportowa  

o profilu piłka ręczna. Funkcjonuje ona od 1 września 2020 roku. Do klasy uczęszcza 22 uczniów, 

którzy zgodnie z zasadami rekrutacji musieli przejść i pozytywnie zaliczyć testy sprawnościowe. 

Cykl szkolenia sportowego w oddziale obejmuje trzy kolejne lata szkolne. Uczniowie w każdym 

tygodniu nauki mają 10 godzin zajęć sportowych. W ramach zajęć w oddziale sportowym 

realizowane są programy opracowane przez Polski Związek Sportowy i zatwierdzone przez ministra 

sportu. Szkoła jest odpowiednio do tego zadania przygotowana, ponieważ  dysponuje dobrze 

wyposażoną bazą sportową do prowadzenia szkolenia w zakresie piłki ręcznej. Ponadto nauczyciele 

zatrudnieni w placówce posiadają stosowne uprawnienia instruktorskie.  
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VI B - klasa sportowa w Publicznej Szkole Podstawowej im. A. Hedy „Szarego” w Kunowie. 

Sport i rekreacja w gminie Kunów 

Zadania z zakresu sportu i rekreacji na terenie gminy Kunów w 2020 roku realizowała Gminna 

Rada Sportu, powołana zarządzeniem nr 103.2019 Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie z dnia 

31.05.2019 r. w sprawie powołania członków Gminnej Rady Sportu. 

Gminna Rada Sportu powstała jako organ o charakterze opiniodawczym i doradczym  

w zakresie realizacji zadań dotyczących kultury fizycznej i sportu. Zasady funkcjonowania oraz 

regulamin działania Gminnej Rady Sportu określa zarządzenie nr 96/16 Burmistrza Miasta  

i Gminy Kunów z dnia 26.04.2016 r. Głównym zadaniem Rady jest propagowanie aktywności 

fizycznej wśród dzieci, młodzieży oraz mieszkańców gminy poprzez inicjowanie oraz organizowanie 

imprez sportowych i rekreacyjnych a także wspieranie inicjatyw społecznych w wyżej wymienionym 

zakresie. 

W 2020 roku Gminna Rada Sportu była organizatorem wielu imprez i wydarzeń  o charakterze 

sportowym na terenie gminy Kunów. Należały do nich: 

− V Noworoczny Turniej Tenisa Stołowego, w kategorii szkół podstawowych w Janiku, 

− XV Środowiskowy Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Kunów, 

− Turniej Piłki Nożnej o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kunowie  

w kategorii szkół podstawowych. 
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Ponadto Gminna Rada Sportu była współorganizatorem imprez rangi wojewódzkiej  

w tenisie stołowym oraz wspierała działania dotyczące udziału drużyny STS ZGODA Janik  

w rozgrywkach III Ligi Województwa Świętokrzyskiego w tenisie stołowym. Były to: 

− III Wojewódzki Turniej Kwalifikacyjny w tenisie stołowym, 

− V Grand Prix Województwa Świętokrzyskiego w tenisie stołowym, 

− Mistrzostwa Województwa Świętokrzyskiego w tenisie stołowym w kategorii młodzieżowiec  

i senior, 

− Otwarte Mistrzostwa Kunowa w tenisie stołowym, 

− Otwarty turniej tenisa stołowego „Od skrzata do weterana – tenis stołowy dla każdego”, 

− Mistrzostwa Województwa Świętokrzyskiego Weteranów, 

− I Wojewódzki Turniej Kwalifikacyjny seniorów i seniorek, 

− Wojewódzki turniej dla dzieci i młodzieży „Pingpongowy zawrót głowy”. 

Zadania w zakresie promocji i upowszechniania kultury fizycznej i sportu realizowane były 

także przez następujące stowarzyszenia i kluby sportowe, zgodnie z ich zadaniami statutowymi: 

− Stowarzyszenie Ziemi Janickiej „ZGODA”, 

− Ludowy Klub Sportowy „STAL” w Kunowie, 

− Uczniowski Klub Sportowy przy Publicznej Szkole Podstawowej w Kunowie, 

− Ludowy Klub Sportowy „GRYF” w Kunowie, 

− Ludowy Uczniowski Katolicki Klub Sportowy LUKKS w Nietulisku Dużym,  

− Ostrowieckie Stowarzyszenie Tenisowe „WINNER” Ostrowiec Świętokrzyski, 

− Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kunowskiej. 

Opieka zdrowotna nad uczniami 

Gmina Kunów zgodnie ze swoim obowiązkiem wynikającym z ustawy z dnia  

12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1078) zapewnia 

uczniom: profilaktyczną opiekę zdrowotną, którą sprawuje higienistka szkolna oraz opiekę 

stomatologiczną, którą sprawuje lekarz dentysta. Higienistka szkolna realizuje swoje zadania  

w gabinetach profilaktyki zdrowotnej lub innych pomieszczeniach zlokalizowanych w każdej ze 

szkół. Lekarz dentysta sprawuje opiekę stomatologiczną nad uczniami w dentobusie, zgodnie  

z harmonogramem wykonywania świadczeń w każdej ze szkół.  
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Współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego 

W 2020 roku gmina Kunów, na podstawie dotychczasowego przebiegu współpracy 

z organizacjami pozarządowymi oraz  innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego, w miarę potrzeb i możliwości finansowych wspierała, we współpracy z tymi 

organizacjami, realizację zadań publicznych w zakresie: 

− pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywanie szans tych rodzin i osób; 

− kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; 

− promocji i upowszechniania kultury fizycznej i sportu; 

− przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; 

− ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. 

Organizacjami pozarządowymi, które współpracowały z gminą Kunów w 2020 roku były: 

− Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kunowskiej, 

− Stowarzyszenie Ziemi Janickiej „ZGODA”, 

− Stowarzyszenie „Nietulisko nad Świśliną” Nietulisko Duże, 

− Stowarzyszenie „WITULIN NAD ŚWIŚLINĄ” w Dołach Biskupich, 

− Ludowy Klub Sportowy „STAL” w Kunowie, 

− Kunowskie Stowarzyszenie Pomocy Zwierzętom „Podaj Łapę”, 

− Uczniowski Klub Sportowy przy Publicznej Szkole Podstawowej w Kunowie, 

− Ludowy Uczniowski Katolicki Klub Sportowy LUKKS w Nietulisku Dużym, 

− Ludowy Klub Sportowy „GRYF” w Kunowie, 

− Ostrowieckie Stowarzyszenie Tenisowe „WINNER” Ostrowiec Świętokrzyski, 

− Stowarzyszenie Polski Komitet Pomocy Społecznej – Świętokrzyski Zarząd Wojewódzki 

Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Kielcach, Oddział w Ostrowcu Świętokrzyskim. 

W 2020 r. Gmina Kunów ogłosiła sześć naborów wniosków na wsparcie realizacji zadań 

publicznych. 

I edycja otwartego konkursu ofert na realizację poszczególnych zadań ogłoszona była 

w dniu 28 stycznia 2020 roku Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Kunów Nr 18.2020. Konkurs 

swoim zakresem obejmował zadania z zakresu promocji i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 
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II edycja otwartego konkursu ofert została ogłoszona 2 marca 2020 roku Zarządzeniem 

Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie Nr 41.2020, swym zakresem objęła zadania z zakresu 

promocji i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, zadanie z zakresu przeciwdziałania 

uzależnieniom i patologiom społecznym oraz zadanie z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz 

ochrony dziedzictwa przyrodniczego.  

III edycja otwartego konkursu ofert została ogłoszona 1 czerwca 2020 roku Zarządzeniem 

Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie Nr 123.2020, swym zakresem objęła zadanie z zakresu 

promocji i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, zadanie z zakresu przeciwdziałania 

uzależnieniom i patologiom społecznym oraz zadanie z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy 

rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób. 

IV edycja otwartego konkursu ofert została ogłoszona 30 lipca 2020 roku Zarządzeniem 

Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie Nr 172.2020, swym zakresem objęła zadanie z zakresu 

pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywanie szans tych rodzin i osób. 

V edycja otwartego konkursu ofert została ogłoszona 1 września 2020 roku Zarządzeniem 

Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie Nr 200.2020, swym zakresem objęła zadanie z zakresu 

pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywanie szans tych rodzin i osób. 

VI edycja otwartego konkursu ofert została ogłoszona 12 października 2020 roku Zarządzeniem 

Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie Nr 230.2020, swym zakresem objęła zadanie z zakresu 

kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. 

Wszystkie oferty biorące udział w konkursach opiniowała komisja konkursowa powołana 

przez Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie. Ze wszystkimi wybranymi podmiotami zawarto 

umowy na realizację poszczególnych zadań.  

Większość zadań została prawidłowo zrealizowana. Część środków przeznaczonych na 

realizację poszczególnych zadań nie została w pełni wykorzystana. Trzy organizacje, które otrzymały 

dotacje zwróciły część niewykorzystanych środków, natomiast jedna organizacja dokonała zwrotu 

niewłaściwie wydatkowanych środków, w związku z realizacją zadania publicznego.  

Na podstawie art. 15 zzzzzb ust. 1 pkt 6, ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. 

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
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COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych dopuszcza się 

możliwość zmiany terminu wykonania umowy, sposobu wykonania umowy lub jej części oraz 

zakresu wykonania umowy lub jej części. W związku z prośbami złożonymi przez organizacje 

pozarządowe podpisane zostały aneksy do umów o realizację zadania publicznego. W jednym 

przypadku dokonana została zmiana terminu realizacji zadania publicznego,  

w dwóch przypadkach wyrażono zgodę na dokonanie zmiany terminu realizacji zadania publicznego 

oraz dokonanie przesunięć w zakresie ponoszonych wydatków, natomiast sześć organizacji 

otrzymało zgodę na dokonanie przesunięć w zakresie ponoszonych wydatków w związku z realizacją 

zadania publicznego. Sprawozdania z wykonania zadań w trzech przypadkach nie zostały złożone  

w terminach określonych umową. Pozostałe organizacje prawidłowo wykonały zadania. 

Środki na realizację zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom 

społecznym pochodziły z budżetu Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych. 

W 2020 roku przyznano również dotacje na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 

publicznego i wolontariacie, tj. w trybie pozakonkursowym. Z tej formy pozyskania środków na 

działalność statutową skorzystały: Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kunowskiej, Stowarzyszenie 

„WITULIN NAD ŚWIŚLINĄ” w Dołach Biskupich i Stowarzyszenie „Nietulisko nad Świśliną” 

Nietulisko Duże. 

Na realizację zadań publicznych Gminy Kunów w 2020 roku zaplanowane zostało  

190 000,00 zł (promocja i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – 146 500,00 zł, pomoc 

społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans 

tych rodzin i osób - 6 000,00 zł, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – 9 500, 

00 zł, ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego –  8 000,00 zł, kultura, sztuka, 

ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 20 000,00 zł). Środki na realizację zadań 

publicznych Gminy Kunów uległy zmianie w ciągu roku poprzez zmianę uchwały budżetowej  

i wyniosły 198 330, 00 zł (promocja i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – 159 380,00 zł, 

pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie 

szans tych rodzin i osób - 6 000,00 zł, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym –  

4 000, 00 zł, ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego – 8 500,00 zł, kultura, 

sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 20 450,00 zł). Dotacje na realizację 

poszczególnych zadań wyniosły 194 230,00 zł, w tym 9 380,00 zł na realizację ofert złożonych  
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w trybie pozakonkursowym. Kwota niewykorzystanych i zwróconych środków z dotacji wyniosła  

7 155,67 zł.  

Dla porównania, w roku 2019 na realizację zadań publicznych zaplanowane zostało  

177 200,00 zł, dotacje natomiast wyniosły 182 808,20 zł. 

Porównanie zaplanowanej i zrealizowanej dotacji w latach 2019 i 2020 

 

Poza współpracą w formie finansowej, gmina wspiera działania organizacji między innymi 

poprzez publikowanie na stronie internetowej gminy oraz w prasie informacji dotyczących ich 

działalności, udziela informacji o możliwości pozyskania środków finansowych z innych źródeł, 

udziela pomocy przy organizacji spotkań, nieodpłatnie udostępnia lokale i pomieszczenia na 

realizację działalności statutowej.  

 

GOSPODARKA NIERUCHMOŚCIAMI 

 

Majątek Gminy Kunów na dzień 31 grudnia 2020 r. stanowią nieruchomości zabudowane  

i gruntowe o uregulowanym stanie prawnym o powierzchni ogólnej 198,3473 ha. 

 

W sprawozdawczym okresie Gmina Kunów nabyła nieruchomości gruntowe, wymienione w raporcie 

na stronie 41. 

 

Na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 oraz z 2021 r. poz. 11 i poz. 234) wydzielona na wniosek właściciela 

2019 2020
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180000
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działka przechodzi z mocy prawa na własność gminy z dniem, w którym decyzja zatwierdzająca 

podział nieruchomości stała się ostateczna. W wyniku powyższych czynności administracyjnych 

Gmina Kunów nabyła z mocy prawa dziesięć działek o pow. ogólnej 0,1228 ha, położonych  

w miejscowościach Bukowie, Doły Biskupie, Miłkowska Karczma i Janik. 

 

W 2020 roku z tytułu odszkodowań za nabycie z mocy prawa nieruchomości pod drogi 

publiczne gminne z budżetu gminy wypłacono kwotę w wysokości 28 187,00 zł. 

 

W sprawozdawczym okresie sprzedano w drodze przetargu następujące nieruchomości: 

− akt notarialny z dnia 27.08.2020 r. Rep. A Nr 2687/2020 nieruchomość gruntową oznaczoną  

w ewidencji gruntów nr 210/2 o pow. 0,2004 ha położoną w miejscowości Janik, za kwotę brutto  

w wysokości 43 079,62 zł; 

− akt notarialny z dnia 27.08.2020 r. Rep. A Nr 2687/2020 nieruchomość gruntową oznaczoną  

w ewidencji gruntów nr 211/2 o pow. 0,1610 ha położoną w miejscowości Janik, za kwotę brutto  

w wysokości 17 729,73 zł; 

− akt notarialny z dnia 3.12.2020 r. Rep. A Nr 2251/2020 nieruchomość gruntową oznaczoną  

w ewidencji gruntów nr 206 o pow. 0,8500 ha położoną w miejscowości Rudka, za kwotę brutto  

w wysokości 15 205,00 zł. 

 

Mienie komunalne jest wydzierżawione na rzecz 115 dzierżawców i obejmuje obszar  

24,1911 ha. Dochód uzyskany w 2020 r. z tytułu najmu lokali użytkowych, gruntów rolnych  

i dzierżawy składników majątkowych wyniósł 174 597,60 zł. 

Gmina Kunów wydzierżawiła od osób fizycznych grunty z przeznaczeniem pod usytuowanie 

wiaty przystankowej autobusowej w Kunowie. Koszt dzierżawy wynosi 4.450,00 zł/rok. 

 

Gmina Kunów jest użytkownikiem wieczystym gruntu Skarbu Państwa o powierzchni  

0,3092 ha, za który uiszcza opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego w wysokości 237,90 zł. 

 

Gmina Kunów posiada udział w kapitale zakładowym Spółki: Zakład Unieszkodliwiania 

Odpadów „ JANIK” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Janiku o wartości nominalnej  

157.200,00 zł oraz udział członkowski w Spółdzielni Mieszkaniowej w Kunowie o wartości  1.900,00 

zł. 

Gmina Kunów posiadała w 2020 r. w użytkowaniu wieczystym cztery nieruchomości, za które 

wpłynęło z tytułu opłat na dochody gminy 5 524,80 zł. Ponadto w trwałym zarządzie jednostek 

organizacyjnych gminy znajduje się kilkanaście nieruchomości gminnych. Wpływy na rzecz gminy 

z tytułu opłat rocznych za trwały zarząd stanowiły kwotę 7 165,52 zł. 
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W 2020 r. skomunalizowano na rzecz Gminy Kunów nieruchomość położoną w miejscowości 

Rudka oznaczoną, jako działka nr 238/1 o powierzchni 0,1634 ha. 

 

W trakcie postępowania komunalizacyjnego jest kilkanaście nieruchomości, które wymagają 

regulacji stanu prawnego na rzecz Skarbu Państwa (brak założonych ksiąg wieczystych). Pozostały 

także do regulacji stany prawne gruntów użytkowanych przez Gminę Kunów, jako drogi gminne oraz 

rowy. 

 

Ważniejsze znaczenie gospodarcze dla Gminy Kunów stanowią następujące nieruchomości 

zabudowane: 

− działka zabudowana budynkiem administracyjnym urzędu miasta i gminy, 

− wielorodzinny budynek mieszkalny przy ul. Langiewicza w Kunowie, 

− kompleks trzech budynków  mieszkalnych dla powodzian w Kunowie, 

− działka zabudowana Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną w Kunowie, 

− nieruchomość zabudowana Ośrodkiem Zdrowia w Kunowie, 

− nieruchomość zabudowana magazynem w Kunowie, 

− nieruchomości zabudowane świetlicami w Kolonii Piaski i w Kolonii Inwalidzkiej, 

− nieruchomość zabudowana stanowiąca bazę Zakładu Gospodarki Komunalno – 

Mieszkaniowej w Kunowie, 

− stacje sieci wodociągowej w Kunowie, Biechowie, Udzicowie, Boksycce, 

− nieruchomości pod studniami głębinowymi w Dołach Biskupich i Miłkowskiej Karczmie,  

− nieruchomości zabudowane budynkiem straży pożarnej w Bukowiu, Kunowie, Dołach 

Biskupich, Janiku, Nietulisku Dużym, Nietulisku Małym i Prawęcinie, 

− nieruchomość stanowiąca oczyszczalnię ścieków dla miasta Kunowa, 

− nieruchomość zabudowana garażem w Dołach Biskupich, 

− nieruchomość zabudowana budynkami dawnych Domów Nauczyciela w Kunowie  

i Miłkowskiej Karczmie, 

− nieruchomości zabudowane budynkami szkolnymi w Kunowie, Nietulisku Dużym, Bukowiu, 

Janiku, Dołach Biskupich, Chocimowie, Miłkowskiej Karczmie i Wymysłowie,                                

− nieruchomość zabudowana budynkiem dawnego gimnazjum wraz z halą gimnastyczną  

i stołówką w Kunowie, 

− nieruchomość zabudowana budynkiem szkolnym wraz z salą gimnastyczną i boiskiem 

w Kunowie (dawny ZSZ), 

− nieruchomości zabudowane terenami rekreacyjno -sportowymi w Nietulisku Dużym 
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i Nietulisku Małym oraz w Kunowie, 

− nieruchomość zabudowana budynkiem zaplecza sportowego i boiskiem w Kunowie, 

− nieruchomości zabudowane: studnią głębinową, stacją uzdatniania wody, stacją wodociągową 

i hydroforni w Kunowie oraz w Małym Jodle, 

− nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi (socjalnymi) we wsi Nietulisko Duże 

i Miłkowskiej Karczmie, 

− odrębna własność dwóch lokali mieszkalnych usytuowanych w Kunowie w budynkach 

wielorodzinnych spółdzielni mieszkaniowej, 

− nieruchomość zabudowana budynkiem kotłowni gazowej usytuowana w Kunowie, 

− nieruchomości zabudowane: zatoką autobusową, parkingiem, częścią hali sportowej, drogami 

na terenie pofabrycznym w Kunowie, 

− nieruchomość zabudowana budynkiem administracyjno-handlowym, pawilonem handlowym 

i wiatą handlową na placu targowym w Kunowie, 

− nieruchomości zabudowane przepompowniami ścieków w Boksycce, Janiku, Nietulisku 

Małym, Nietulisku Dużym. 

 

 

INFORMACJA NA TEMAT POSIADANYCH PRZEZ GMINĘ KUNÓW  LOKALI 

 
 

Lp. Rodzaj zabudowy 
Ilość 

 /szt./    
Wartość Ilość Wartość 

1. 

 

Lokale mieszkalne 

 

10 70 412,84 zł - - 

2. 

 

Lokale użytkowe 

 

7 -         - - 
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INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KUNÓW  

NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 R. 

DANE O NIERUCHOMOŚCIACH ZABUDOWANYCH I LOKALACH 

STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY KUNÓW 
 

                          

 

 

 

Lp. 

 

Rodzaj zabudowy 

/podział wg podstawowej 

funkcji użytkowej/ 

Prawo własności 

Ilość 

/szt./ 

Prawo 

własności 

Wartość 

zł 

Inne niż 

własność 

prawa 

majątkowe 

+ 

 Posiadanie 

Ilość 

szt. 

Inne niż 

własność 

prawa 

majątkowe 

 + 

 Posiadanie 

Wartość 

zł 

1. 
Budynki mieszkalne 

 
11 846 203,07 zł - - 

2. 
Budynki przemysłowe 

 
9 292 879,17 zł - - 

3. 

Budynki transportu  

i łączności, garażowy 

 

12 434 757,75 zł - - 

4. 
Budynki handlowo-usługowe 

 
2 238 839,46 zł - - 

5. 

Zbiorniki, silosy  

i budynki magazynowe 

 

15 1 865 139,35 zł - - 

6. 
Budynki biurowe 

 
1 962 875,86 zł - - 

7. 

Budynki zakładów opieki 

medycznej 

 

1 27 000,00 zł - - 

8. 
Budynki oświaty i nauki 

 

21 1 099 908,20 zł 

- - 

9. 
Budynki kultury, świetlice 

 
- - 

10. 
Budynki sportowe 

 
- - 

11. 
Inne budynki niemieszkalne 

 
42 8 147 718,71 zł - - 

12. 

Budynki gospodarcze dla 

rolnictwa 

 

3 12 962,28 zł - - 
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INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  

     

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw 

majątkowych oraz z wykonywania posiadania 

     

Lp. Źródło przychodów 

Dochody 

uzyskane za 

2020 r. 

Dochody 

planowane na 

2021 r. 

Klasyfikacja 

(dział, rozdział, 

paragraf) 

1 
Wpływy ze sprzedaży składników 

majątkowych w tym: 
   

 sprzedaż lokali mieszkalnych 5 845,37 - 
Dz. 700 rozdz. 

70005 § 0770 

 sprzedaż gruntów rolnych 35 865,47 - 
Dz. 010 rozdz. 

01095 § 0770 

 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 

własności – sprzedaż działek 
32 641,35 - 

Dz.700 rozdz. 

70005 § 0770 

 wpływy z przekształcenia prawa 

użytkowania wieczystego we własność 
404,96 - 

Dz. 700 rozdz. 

70005 § 0760 

2 
Wpływy z najmu lokali użytkowych  

i dzierżawy składników majątkowych 
174 597,60 130.000,00 

Dz. 700 rozdz. 

70005 § 0750 

3 wpływy z opłat za trwały zarząd 7 165,52 7.200,00 
Dz. 700 rozdz. 

70005 § 0470 

4 
wpływy z opłat z tytułu użytkowania 

wieczystego nieruchomości 
5 524,80 1.500,00 

Dz. 700 rozdz. 

70005 § 0550 

5 
Inne wpływy-dzierżawa terenów 

łowieckich 
2 320,23 0,00 

Dz. 010 rozdz. 

01095 § 0750 
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Dane o nieruchomościach według  użytków stanowiących własność i władanie gminy Kunów 

 

 

 

 

Lp. 

 

 

GRUPA 

 

 

Jedn. 

miary 

Prawo własności 

Ilość 

(j.m.) 

Prawo 

własności 

Wartość 

(w tys. Zł) 

Inne niż 

własność 

Prawa 

majątkowe  

+ 

Posiadanie 

Ilość (j.m.) 

Inne niż własność 

prawa majątkowe 

+ 

Posiadanie   

wartość 

(w tys. zł) 

  1. Użytki rolne w tym: ha   5,8265  

 - grunty orne  91,2791  5,2565  

 - grunty orne 

zabudowane 

 2,1160  -  

 -sady  0,7106  -  

 -łąki trwałe  3,3790  -  

 -pastwiska trwałe  15,7989  0,5700  

 -rowy  0,4339  -  

2. 

Grunty leśne -

zadrzewione i 

zakrzewione 

ha   0,4474  

 -lasy  20,6875  0,4474  

 -grunty zadrzewione i 

zakrzewione 

 11,7802  -  

3. 

Grunty zabudowane i 

zurbanizowane w tym 

ha   0,3150  

 -tereny mieszkaniowe  2,1001  -  

 -tereny przemysłowe  2,9405  -  

 -inne tereny zabudowane  14,3923  0,3150  

 -zurbanizowane tereny 

niezabudowane 

 0,3009  -  

 -tereny rekreacyjno- 

wypoczynkowe 

 2,7509  -  

4. -tereny komunikacyjne 

-drogi 

ha 24,6267  64,3500  

5. Nieużytki ha 3,9565  -  

6. Tereny różne ha 1,0942  -  

7. Wody płynące ha 0,0000  -  

 

Wartość księgowa 10 404 802,88 zł, w tym prawo użytkowania wieczystego 34 000,00 zł. 

Działki przekazane w trwały zarząd: szkoły – 183 691,90 zł, ZGKM – 118 496,49 zł. 
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Legenda: R – grunty orne; Ps – pastwiska; Ls – lasy; B – tereny mieszkaniowe; B-Ls – tereny rolne zabudowane; Br – grunty rolne zabudowane; Ba – tereny przemysłowe; Bi – inne tereny 

zabudowane; Bp – tereny przeznaczone pod zabudowę; S – sady; Bz - tereny rekreacyjno-wypoczynkowe; Lz – grunty zadrzewione i zakrzewione; dr-Tp – drogi i grunty przeznaczone pod budowę 

dróg publicznych lub linii kolejowych; N – nieużytki; Ł – łąki; W – rowy; Tr – tereny różne; Wp – grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi 

Wykaz gruntów komunalnych na dzień 31.12.2020 r. 

                   
WIEŚ POW R Ps Ls B B-Ls Br Ba Bi Bp S Bz Lz dr+Tp N Ł W Tr Wp 

Kunów 64,9455 24,6434 6,4413 13,5042 1,5963 - 0,3618 1,8600 6,5271 0,0612 - 2,3709 - 5,8335 1,5262 0,1535 0,0122 0,0539 - 

Biechów 5,6180 4,5972 0,0400 0,5100 - - 0,0951 0,2800 - - 0,0757 - - 0,0200 - - - - - 

Bukowie 2,1667 0,8800 - - - - 0,0300 - 0,3600 - - 0,3800 0,4200 0,0167 0,0800 - - - - 

Boksycka 3,3249 0,7132 0,0417 0,2086 0,0203 - 0,0967 0,6300 - - 0,1365 - 0,0004 1,4775 - - - - - 

Chocimów 6,4081 2,8475 - - - - - - 0,0900 - - - 2,2331 1,2375 - - - - - 

Doły Biskupie 8,6514 4,2580 0,0703 - - - - - 1,4027 - - - 0,6599 0,0711 - 2,1773 0,0121 - - 

Janik 14,4842 0,2253 0,2297 0,8661 0,0772 - 0,0225 0,0041 1,5326 - - - 8,4668 1,8456 0,0208 0,1482 0,0050 1,0403 - 

Kol. Inwalidzka 3,7339 3,2321 - - - - - - 0,0832 - - - - 0,4186 - - - - - 

Kolonia  Piaski 2,1600 1,9150 - - - - 0,0041 - 0,1100 - - - - 0,1309 - - - - - 

Kurzacze 4,3375 0,0717 - 2,7358 - - - - - - - - - 1,5300 - - - - - 

Małe Jodło 0,9105 0,7372 - 0,1269 - - - 0,0464 - - - - - - - - - - - 

Miłk. Karczma 7,0844 1,1948 - 0,8600 0,1815 - 0,1818 0,0300 1,1190 - 0,1300 - - 3,3873 - - - - - 

Nietulisko Duże 44,8406 30,0624 8,5799 1,4100 0,2006 - 0,8903 - 2,4177 0,2397 0,3000 - - - 0,1400 0,5600 0,0400 - - 

Nietulisko Małe 7,2909 1,6933 0,2100 0,0300 - - 0,1049 - 0,3000 - - - - 3,2619 1,6908 - - - - 

Prawęcin 11,7161 8,1794 0,0600 0,1100 - - 0,1700 0,0900 0,2300 - - - - 2,8767 - - - - - 

Rudka 3,0115 0,3845 0,1100 - 0,0092 - 0,1072 - - - - - - 2,0406 0,0200 0,3400 - - - 

Udziców 5,6239 5,0531 - - - - - - - - 0,0475 - - 0,0446 0,4787 - - - - 

Wymysłów 1,9632 0,5150 0,0160 0,3259 0,0150 - 0,0516 - 0,2200 - 0,0209 - - 0,4342 - - 0,3646 - - 

Chmielów 0,0760 0,0760 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

OGÓŁEM 198,3473 91,2791 15,7989 20,6875 2,1001 0,0000 2,1160 2,9405 14,3923 0,3009 0,7106 2,7509 11,7802 24,6267 3,9565 3,3790 0,4339 1,0942 0,0000 
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 Długoterminowe aktywa finansowe 

 

Wartość udziałów lub akcji w jednoosobowych spółkach gminy Kunów  

wg stanu na 31.12.2020 r. oraz dochody z tego mienia 

         

Lp. Nazwa spółki 

Wartość 

udziałów i 

akcji  

Dochody z mienia/dywidenda 

Rok 2019  Rok 2020 Plan na rok 2021 

Klasyfikacja 

(dział, 

rozdział  

paragraf) 

Kwota 

Klasyfikacja 

(dział, 

rozdział 

paragraf) 

Kwota 

Klasyfikacja 

(dział, rozdział 

paragraf) 

Kwota 

1. 
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kunowie - udział 

członkowski wg deklaracji 
1.900,00  0  0  0 

2. 
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Janik -

aport, udziały  
157.200,00 

Dz. 756 rozdz. 

75624 § 0740 
0 

Dz. 756 

Rozdz. 75624  

§ 0740 

0 

Dz. 756  

Rozdz. 75624  

§ 0740 

0 
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Pozostałe środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz zbiory biblioteczne  

wg jednostek organizacyjnych gminy Kunów 

stan na 31.12.2020 r. 

 

Jednostki 

 

Pozostałe środki trwałe 

(zł) 

Wartości niematerialne 

i prawne (zł) 
Zbiory biblioteczne (zł) 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Kunów 242 482,86 36 452,19  

Urząd Miasta i Gminy Kunów 1 145 712,92 257 622,03  

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Janiku 375 601,75 6 867,00 61 232,28 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Kunowie 1 031 505,87 83 835,96 212 745,75 

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna Kunów 251 849,18 14 401,80 272 725,42 

Publiczne Przedszkole w Kunowie 179 555,74 6 509,00  

Publiczna Szkoła Podstawowa w Wymysłowie 560 675,18 900,00 9 459,45 

Zakład Gospodarki Komunalno-Mieszkaniowej Kunów 127 554,16 12 094,07  

Razem 3 914 937,66 418 682,05 556 162,90 
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 Rzeczowe aktywa trwałe jednostek budżetowych i zakładów budżetowych  
                

Lp. Wyszczególnienie 
Jednostka 

miary 

Art.267 pkt1 u.o.f.p. Prawo 

własności 

Art.267 pkt 1 u.o.f.p. inne 

niż własność prawa 

majątkowe + posiadanie 

jednostki budżetowe, zakłady budżetowe, instytucje 

kultury 

ilość (j.m.) wartość  zł ilość (j.m.) wartość zł 

I Środki trwałe           

1. Grupa 0-Grunty     10 726 096,27   14 895,00    

  

w tym prawo wieczystego 

użytkowania gruntu     34 000,00     

2. 

Grupa I - Budynki i lokale  

w tym: szt. 127 23 897 874,69     

  budynki niemieszkalne w tym:           

  Budynki przemysłowe szt. 9 292 879,17      

  budynki transportu i łączności szt. 12 434 757,75     

  budynki gospodarcze dla rolnictwa szt. 3 12 962,28     

  zbiorniki, budynki magazynowe szt. 15 1 865 139,35     

  budynki biurowe szt. 1 962 875,86     

  

budynki zakładów opieki 

medycznej szt. 1 27 000,00     

  

budynki oświaty, nauki i kultury 

oraz budynki sportowe szt. 21 10 999 086,20     

  budynki handlowo-usługowe szt. 2 238 839,46     

  inne budynki niemieszkalne szt. 42 8 147 718,71     

  budynki mieszkalne szt. 11 846 203,07     

  lokale mieszkalne szt. 10 70 412,84     

  w tym lokale użytkowe szt. 7       

3. 

Grupa II -Obiekty inżynierii 

lądowej i wodnej     34 535 414,08     
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Wykaz nieruchomości zabudowanych budynkami OSP stanowiących własność gminy Kunów 

stan na dzień 31.12.2020 r. 
       

Lp. Obręb  Działka 
Pow. ogólna 

(ha) 
Bi 

Pow. użytkowa 

budynku (m2) 
UWAGI 

1. 
Kunów 

  
1267/4 0,5677 0,0932 215,79 własność 

2. 
Nietulisko Duże 

  
641/4 0,2027 0,2027 283,79 własność 

3. 
Doły Biskupie  

  
49/2 0,7083 0,1207 158,71 własność 

4. Nietulisko Małe  186 0,3000 0,3000 288,79 własność 

5. 
Janik 

  
419/3 0,0844 0,0844 226,30 własność 

6. 
Bukowie 

  
325/5 0,1600 0,0800 141,26 własność 

7. 
Prawęcin 

  
411 0,2300 0,2300 230,49 własność 

  
Ogółem 

  
  2,2531 1,111 1 545,13   

       
Legenda: Bi – inne tereny zabudowane 

  
 

    
 

 

 

 

 

4. 

Grupa od III do VI- Maszyny  

i urządzenia      6 399 306,56     

5. Grupa VII-Środki transportowe      722 208,29     

6. 

Grupa VIII- Narzędzia, 

przyrządy  

i wyposażenie 

      163 888,35     

7. 

 

Grupa IX- inwentarz żywy 

 

            

II. 

Środki trwałe w budowie 

(inwestycje) 

      2 084 065,99     

  

Ogółem rzeczowe aktywa trwałe 

      78 528 854,23   

 

 

14 895,00 
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Wykaz działek gminy Kunów przekazanych w trwały zarząd obejmujący tereny 

budowlane stan na dzień 31.12.2020 r. 
       

Lp. Obręb  Działka Pow. ogólna (ha) Ba Bi UWAGI 

1. 
Biechów 

  
46/1 0,2600 0,2600   ZGK 

2.    46/2 0,0200 0,0200   ZGK 

3. 
Boksycka 

  
20/2 0,6300 0,6300   ZGK 

4. Doły Biskupie  383/4 0,0103   0,0103 ZGK 

5.    372/4 0,0459   0,0459 ZGK 

6.    379/4 0,0640   0,0640 ZGK 

7.    37/2 0,7291   0,3820 ZGK 

8.    378/4 0,0516   0,0516 ZGK 

9. 
Janik 

  
411 0,8628   0,8628 szkoła 

10.    412/1 0,4674   0,4674 szkoła 

11. 
Kunów 

  
1269/1 0,4460   0,4460 przedszkole 

12.    1037/2 0,5750   0,5750 ZGK 

13.    3886 1,1395 1,1395   ZGK 

14.    3888 0,2682 0,2682   ZGK 

15.    1270/3 1,0662   1,0662 szkoła 

16.    308/22 0,0866   0,0866   gimnazjum 

17.    308/25 0,0608   0,0608   gimnazjum 

18.    3890/3 0,4362   0,4362 gimnazjum 

19.    308/39 0,1408   0,1408 gimnazjum 

20.    308/26 0,0123   0,0123 gimnazjum 

21.    308/24 0,0645 0,0645   ZGK 

22.    308/28  0,0215 0,0215   ZGK 

23.    308/38 0,0305   0,0305 gimnazjum 

24.    308/47 0,1828 0,1828   ZGK 

  Ogółem    7,672 2,5865 4,7384   

       

Legenda: Ba – tereny przemysłowe, Bi – inne tereny zabudowane  
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Wykaz nieruchomości zabudowanych (pow. użytkowe budynków)                 

stanowiących własność gminy Kunów 

 

Lp. Obręb Działka 

Pow. 

ogółem 

(ha) 

Bi Ba Bz 

Pow. 

użytk. 

bud. (m2) 

UWAGI 

1. 
Kunów 

 

1897/2 0,2623 0,2623   324,76 magazyn 

zbożowy 

2. 
Chocimów 

 

369/1 2,3231 0,0900   329,50 
była szkoła 

3. 
Bukowie 

 

321/1 1,2400 0,2600  0,3800 303,28 
była szkoła 

4. 

Kolonia 

Inwalidzka 

 

90 0,2500 

 

0,0504   308,95 
świetlica 

91/2 0,1600 

 

0,0328    
 

5. 

Kolonia 

Piaski 

 

132/1 0,3000 

 

0,0500   119,86 
świetlica 

132/2 0,3000 

 

0,0600    
 

6. 

Doły 

Biskupie 

 

528/4 0,8926 0,4769   144,00 użytkowanie 

wieczyste 

garaż 

7. 

Doły 

Biskupie 

 

w budynku 

szkolnym 

    123,31 
cele ogólno -

wiejskie 

8. 

Kunów 

308/58 0,1936  0,1936  114,24 bud. 

kompresor. 

9. 
1897/11 0,4648 0,4648   93,00 bud. transp. 

łączn. 

10. 

1271/1 0,3846 0,3846   48,59 pom. w bibl. 

+ cz. 

wspólna 

11. Miłkowska 

Karczma 

 

79/1 

 

0,5600 0,5600   

955 

była szkoła 

12. 
79/2 0,5590 0,5590 

 

  
była szkoła 

 

 

Ogółem 

 

3,2508 

 

 

0,1936 

 

0,3800 

 

2 864,13 

 

 
Legenda: Bi – inne tereny zabudowane, Ba – tereny przemysłowe, Bz – tereny rekreacyjno-wypoczynkowe 
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Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Kunów  

(w administrowaniu ZGKM) 

stan na dzień 31.12.2020 r. 
    

Lp. Obręb Działka Pow. Ogólne (m2) 

1. 
Kunów, ul. Langiewicza 1 

  
566/60 258,35 

2. 
Kunów, ul. Langiewicza 2/15 

  
566/69 37,46 

 

3. 

 

Kunów, ul. Langiewicza 3/1 

  

 

566/66 

 

36,45 

4. 
Kunów, ul. Grabowiecka 

  
98/2, 100/2 707,08 

5. 
Nietulisko Duże 29 

  
1035 108,00 

6. 
Nietulisko Duże 32 

  
1035 79,50 

7. 
Nietulisko Duże 129A 

  
680/1 151,93 

8. 
Miłkowska Karczma 8 

  
33/4 39,50 

9. 
Miłkowska Karczma 20 

  
5/3 36,00 

10. Miłkowska Karczma 69  91/5 32,00 

11. Miłkowska Karczma 64a  79/1 88,60 

12. 
Kolonia Piaski 9B 

  
132/1, 132/2 119,86 

13. 
Kunów, ul. Szkolna 3 

  
1270/2 97,20 

14. 
Kunów, ul. Fabryczna 2 

  
308/50 48,00 

15. 
Rudka 105 

  
200/2 45,00 

  

  

 

Ogółem 

  

2 017,53 
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ROLNICTWO 

 

Powierzchnia gminy obejmuje obszar 11357 ha, z czego użytki rolne (UR) zajmują  

5 240 ha, co stanowi 46,1% powierzchni ogólnej gminy, a lasy 5 492 ha – 48,4%.  

 Użytki rolne Lasy Inne grunty Razem 

Miasto 467 ha 78 ha 182 ha 727 ha 

Gmina 5 091 ha 5 128 ha 411 ha 10 630 ha 

Ogółem 5 240 ha 5 492 ha 625 ha 11 357 ha 

% 46,1 48,4 5,5 100,0 

         
Inne grunty – grunty zabudowane i zurbanizowane, grunty pod wodami, nieużytki, różne. 

 

Pod względem przydatności do produkcji rolniczej gmina podzielona jest na dwie 

części, a umowna granica wyznaczona jest przez linię kolejową przebiegającą przez teren 

gminy. Na terenie gminy dominują gleby słabe od IV do VI klasy bonitacyjnej, zajmujące 

powierzchnię 3064 ha, co stanowi 55,4% ogólnej powierzchni UR, a gleby bardzo dobre, czyli 

I – II klasy bonitacyjnej, zajmują powierzchnię 510 ha, co stanowi jedynie 9,2% powierzchni 

UR.  

W części północnej obejmującej sołectwa: Boksycka, Janik, Kolonia Inwalidzka, 

Kolonia Piaski, Kurzacze, Miłkowska Karczma i Wymysłów występują gleby słabe IV - VI 

klasy bonitacyjnej. Na ogólną powierzchnię 1598 ha UR wszystkie zaliczone są do IV – VI 

klasy, co stanowi 28,9% ogólnej powierzchni UR w gminie.  

W części południowej gminy obejmującej sołectwa: Biechów, Bukowie, Chocimów, 

Małe Jodło, Nietulisko Małe, Prawęcin i Udziców występują gleby lepszej jakości zaliczone do 

I – III klasy bonitacyjnej. Z ogólnej powierzchni 2379 ha UR w tych sołectwach grunty klas  

I – III zajmują 1846 ha, co stanowi 33,4% ogólnej powierzchni UR w gminie.  

Pozostałe sołectwa: Doły Biskupie, Kunów, Nietulisko Duże i Rudka stanowią strefę 

przejściową łączącą obie wcześniej wymienione części gminy.  

Taki podział gleb w gminie warunkuje prowadzenie działalności rolniczej – jej 

opłacalność. W części północnej gdzie dominują gleby słabe tylko nieliczni rolnicy prowadzą 

jeszcze działalność rolniczą. Znajduje to potwierdzenie przy występowaniu rolników                     
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o płatności obszarowe. Z tej części gminy o płatności te w roku 2020 wystąpiło 77 rolników, 

co stanowi 22,4 % wszystkich wniosków. Pomimo tego, że w części południowej występują 

gleby lepszej jakości, pochodzenia lessowego, to i w tej części nie wszystkie grunty są 

użytkowane. Związane to jest z ukształtowaniem terenu – występują tu liczne jary i wąwozy,   

a uprawa gleby na stromych zboczach jest bardzo niebezpieczna. Szacuje się, że ponad 50% 

użytków rolnych jest nieużytkowana czyli odłoguje. Wpływ na taką strukturę użytkowania 

ziemi ma niewątpliwie niska opłacalność produkcji, duże rozdrobnienie gospodarstw, jak 

również słaba jakość gleb zwłaszcza w części północnej gminy.  

Z danych uzyskanych podczas spisu rolnego w 2010 r. wynika, że w gminie było 1205 

gospodarstw rolnych, z których 1047 prowadziło działalność rolniczą, a średnia powierzchnia 

gospodarstwa rolnego (prowadzącego działalność) wynosiła 2,89 ha.  

 

Szczegółowy podział gospodarstw ze względu na powierzchnię 

Liczba gospodarstw Poniżej 1 ha 1 – 5 ha 5 – 10 ha 10 – 15 ha Powyżej 15 ha 
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1205 1047 586 458 517 488 66 65 15 15 21 21 

 

W strukturze zasiewów dominują zboża, których jest 1231 ha,  ziemniaki 106 ha, rzepak  

21 ha. 

Stan pogłowia zwierząt gospodarskich przedstawiał się następująco: 

− bydło  - 577 szt. w tym krowy - 223 szt. 

− trzoda chlewna - 1407 szt. w tym lochy - 93 szt. 

− konie - 58 szt. 

− drób ogółem - 12824 szt. w tym drób kurzy - 10502 szt. 

Według danych uzyskanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  

w systemie IRZ zarejestrowanych jest: 
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− bydło -   622 szt. 

− kozy -  69 szt. 

− owce -   13 szt.   

− świnie -  10 szt. 

Natomiast z informacji uzyskanych od sołtysów na terenie gminy znajdują się 44 konie. 

Na terenie gminy znajduje się 420 ciągników rolniczych w 294 gospodarstwach. 

Od kilku lat rolnicy mogą zwracać się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie 

oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. W 2020 roku złożonych zostało 266 

wniosków (w 2019 r. - 273, w 2018 r. - 256, w 2017 r. - 250, w 201 r. - 242, w 2015 r. - 224,            

w 2014 r. - 248, w 2013 r. - 228). Wnioski składane są w dwóch terminach: do końca lutego  

i do końca sierpnia. 

            Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach przeprowadził na 

terenie gminy 2 szkolenia - „Alternatywne gatunki i odmiany owoców do wykorzystania             

w produkcji ogrodniczej” oraz „Zasady dobrej praktyki higienicznej i produkcyjnej przy 

przetwórstwie żywności w warunkach domowych”, w których uczestniczyło 20 rolników.  

Na poprawę kondycji ekonomicznej gospodarstw rolnych wpływa pozyskiwanie 

dochodów spoza rolniczej działalności. Jedną z takich form jest prowadzenie gospodarstw 

agroturystycznych. W chwili obecnej na terenie gminy funkcjonują 4 gospodarstwa: 

− Gospodarstwo agroturystyczne Eliza Gałęzia w Udzicowie  – 5 miejsc, 

− Gospodarstwo agroturystyczne „Wieża na górce” Małgorzata Rosińska w Nietulisku 

Dużym – 11 miejsc, 

− Pokoje gościnne „Gościniec w Miłkowskiej Karczmie” Marcin Piwnik w Miłkowskiej 

Karczmie – 8 miejsc, 

− Gospodarstwo agroturystyczne „Baba Jagna” Wiesław Tkaczuk w Chocimowie – 19 

miejsc. 

 

ZASOBY  NATURALNE  I  STAN  ŚRODOWISKA 

Cały teren gminy znajduje się w obrębie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny 

Kamiennej. Na terenie gminy znajdują się następujące pomniki przyrody:  
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Lp. Nr 

ewidencyjny  

w rej. WKP 

Rodzaj 

pomnika 

przyrody 

Określenie położenia pomnika Rok 

ustano-

wienia 

Podstawa 

prawna 

1.  160 Odsłonięcie 

geologiczne 

Doły Biskupie, w południowej 

części nieczynnego kamieniołomu 

dolomitów 

1987 Zarz. nr 23/87 

Dz. Urz. Woj. 

Kielce 

2.  161 Profil 

geologiczny 

triasu dolnego              

i środkowego 

Doły Biskupie – Witulin, obok 

dawnej fabryki tektury 

1987 Zarz. nr 23/87 

Dz. Urz. Woj. 

Kielce 

3.  162 Profil 

geologiczny     

w stromym 

wąwozie 

najniższego 

piętra triasu 

środkowego 

Nietulisko Duże, w wąwozie na 

wschodnim zboczu doliny 

Świśliny, na wysokości budynku 

nr 224 

1987 Zarz. nr 23/87 

Dz. Urz. Woj. 

Kielce 

4.  163 Głaz narzutowy          

o obwodzie 7m            

i wąwóz skalny 

Udziców, we wschodniej części 

Udzicowa Dolnego, wejście do 

wąwozu obok budynku nr 21 

1987 Zarz. nr 23/87 

Dz. Urz. Woj. 

Kielce 

5.  164 Głaz narzutowy          

o obwodzie 7,5 

m 

Janik, ul. Sosnowa 10 1987 Zarz. nr 23/87 

Dz. Urz. Woj. 

Kielce 

6.  165 Głaz narzutowy         

o obwodzie 4,6 

m 

Wymysłów, ok. 300 m od krańca 

zwartej zabudowy 

1987 Zarz. nr 23/87 

Dz. Urz. Woj. 

Kielce 

7.  166 Głaz narzutowy         

o obwodzie 4,3 

m 

Wymysłów, na wzniesieniu ok. 

400 m od wsi 

1987 Zarz. nr 23/87 

Dz. Urz. Woj. 

Kielce 

8.   Głaz narzutowy          

o obwodzie 7,9 

m 

Nietulisko Duże 30 (na terenie 

szkoły podstawowej) 

2004 Uchwała Rady 

Miejskiej w 

Kunowie Nr 

XXII/162/04 

9.   Lipa 

drobnolistna       

o obwodzie 558 

cm 

 

Nietulisko Duże, w sąsiedztwie 

posesji nr 224 

2004 Uchwała Rady 

Miejskiej w 

Kunowie Nr 

XXII/162/04 

10.   Lipa 

drobnolistna        

o obwodzie 524 

cm 

Prawęcin, w sąsiedztwie posesji nr 

88 

2004 Uchwała Rady 

Miejskiej w 

Kunowie Nr 

XXII/162/04 

11.   Sosna 

zwyczajna         

o obwodzie 338 

cm 

Kurzacze, ok. 150 m za ostatnimi 

zabudowaniami (posesja nr 31) 

2004 Uchwała Rady 

Miejskiej w 

Kunowie Nr 

XXII/162/04 
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 Na terenie gminy utworzony został Obszar Natura 2000 pod nazwą „Wzgórza 

Kunowskie”, na podstawie Decyzji Komisji Europejskiej z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie 

przyjęcia na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG czwartego zaktualizowanego wykazu terenów 

mających znaczenie dla Wspólnoty (modyfikowana jako dokument nr C (2010) 9669) –              

Dz. Urz. UE 2011, nr L 33)   -  który będzie obejmował głównie tereny położone w dolinach 

rzek Kamiennej i Świśliny. 

 Do atrakcji turystycznych gminy należą: 

− niebieski szlak pieszy im. St. Jeżewskiego ze Św. Krzyża do Pętkowic,  

− niebieski szlak rowerowy Żarnów – Sandomierz (transwojewódzki) - 296,6 km,  

− zielony szlak rowerowy im. W. Gombrowicza (Denków – Doły  Biskupie – Brody – Bałtów 

– Tarłów – Czyżów Szlachecki – Wojciechowice – Ćmielów – Bodzechów – Denków) - 

162 km, 

− żółty szlak rowerowy Środkowe Dorzecze Kamiennej (dookoła Ostrowca Św.) - 64 km. 

 

Zasoby wód powierzchniowych i podziemnych 

 Przez teren gminy przepływają następujące cieki wodne: 

− rzeka Kamienna będąca lewobrzeżnym dopływem Wisły,  

− rzeka Świślina będąca prawobrzeżnym dopływem Kamiennej,  

− rzeka Węgierka będąca prawobrzeżnym dopływem Świśliny,  

− struga Dunaj będąca lewobrzeżnym dopływem Kamiennej, spełniająca rolę rowu 

melioracyjnego dla łąk położonych w Rudce i Kunowie.  

 Na rzekach Kamienna i Świślina prowadzony jest krajowy monitoring jakości wód 

powierzchniowych. Ogólny stan rzeki Kamiennej jest pozaklasowy ze względu na zawartość 

azotynów i chlorofilu. Natomiast Świślina na przeważającym odcinku prowadzi wody III klasy 

ze względu na zawartość azotynów i miano coli. 

 Głównym źródłem zanieczyszczeń wód powierzchniowych są nieoczyszczone ścieki 

komunalne, spływy powierzchniowe z terenów rolniczych i komunikacyjnych oraz dopływ 

zanieczyszczonych wód spoza terenu gminy. 

 Długość sieci kanalizacji sanitarnej wynosi 63,0 km, w tym 14,8 km w Kunowie oraz 

48,2 km w Boksycce, Nietulisku Dużym, Nietulisku Małym, Rudce i Wymysłowie. Do sieci 
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kanalizacji sanitarnej przyłączonych jest 1378 budynków, w tym 609 w Kunowie oraz 769         

w Boksycce, Nietulisku Dużym, Nietulisku Małym, Rudce i Wymysłowie. Ścieki 

odprowadzane są do mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków o przepustowości 1500 

m3  na dobę.  

Ponadto na terenie całej gminy funkcjonują 54 przydomowe oczyszczalnie ścieków. 

 Zasoby wód podziemnych zlokalizowane są głównie w dwóch strefach: 

1. strefa obejmująca GZWP nr 420 Wierzbica – Ostrowiec z wodami poziomu środkowo  

i górno-jurajskiego. Zbiornik ten znajduje się w północnej części gminy.  

2. strefa użytkowych zbiorników wód podziemnych (WZWP) związanych z dolno – 

jurajskimi piaskowcami. 

  

Jakość wód podziemnych jest średnia i dobra – przeważają klasy Ib i II, które spełniają 

wymagania norm wody pitnej. Źródłem zanieczyszczeń wód podziemnych są infiltrujące wody 

opadowe z terenów rolniczych i przecieki z nieszczelnych instalacji kanalizacyjnych. 

 

Zaopatrzenie ludności w wodę opiera się na sześciu ujęciach wody zlokalizowanych  

w następujących miejscowościach: 

1. Kunów – Bukowska Góra; 

2. Kunów, ul. Fabryczna; 

3. Doły Biskupie; 

4. Małe Jodło; 

5. Biechów; 

6. Boksycka. 

 

 W zakresie zaopatrzenia mieszkańców w wodę najważniejszym zadaniem jest 

przebudowa stacji wodociągowej w Biechowie polegająca na wykonaniu rezerwowego 

odwiertu. 

 Całkowita długość sieci wodociągowej wynosi 120,8 km, a liczba przyłączy 

prowadzących do budynków – 2947. Korzystają z niej mieszkańcy wszystkich miejscowości 

na terenie gminy.  
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Powietrze 

 

Głównymi źródłami zanieczyszczeń powietrza w gminie są zanieczyszczenia:  

1. energetyczne – gospodarstwa indywidualne i małe kotłownie lokalne opalane węglem 

kamiennym, 

2. przemysłowe – piekarnie opalane węglem kamiennym, 

3. komunikacyjne – droga krajowa, drogi powiatowe i gminne. 

 

 W gminie nie jest prowadzony monitoring stanu zanieczyszczenia powietrza. Ocenę 

jakości powietrza przeprowadza wojewoda w strefach, którymi są obszary powiatów. Gmina 

Kunów znajduje się w strefie o nieprzekroczonych poziomach dopuszczalnych stężeń emisji. 

 Duże znaczenie dla czystości powietrza na terenie gminy mogą mieć odnawialne źródła 

energii, które coraz bardziej się upowszechniają. Zainteresowani mieszkańcy we własnym 

zakresie instalują kolektory słoneczne wykorzystując pomoc oferowaną przez firmy 

instalujące. 

  

W celu dalszej poprawy jakości powietrza na terenie gminy został opracowany „Plan 

Gospodarki Niskoemisyjnej”. Bezpośrednim zamierzeniem planu jest realizacja celów 

określonych w pakiecie klimatyczno – energetycznym i osiągnięcie ich do roku 2020, 

względem roku 2009 jako roku bazowego, w szczególności w zakresie: 

 

1. redukcji emisji gazów cieplarnianych, redukcji emisji CO2; 

2. zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych; 

3. redukcji zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie 

efektywności energetycznej budynków i instalacji. 

 

Główne zadania realizowane w ramach planu będą polegały na pracach 

termomodernizacyjnych budynków użyteczności publicznej, jak również budynków 

należących do osób fizycznych. Przewidywana jest również modernizacja oświetlenia 

ulicznego. 
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LEŚNICTWO 

 

Lasy i grunty leśne na terenie gminy zajmują powierzchnię 5 492 ha, co stanowi 48,4% 

ogólnej powierzchni gminy. Grunty leśne prywatne osób fizycznych 724 ha co stanowi 13,2 % 

ogólnej powierzchni lasów. Zdecydowana większość lasów znajduje się w części północnej 

gminy, gdzie zajmują 4 685 ha, co stanowi 85 % ogólnej powierzchni lasów w gminie. 

 

 Nadzór nad gospodarką leśną w lasach państwowych sprawuje Nadleśnictwo Ostrowiec 

Świętokrzyski. Nadzór nad gospodarką leśną w lasach gminnych i należących do osób 

fizycznych na zlecenie Starosty Ostrowieckiego sprawuje również Nadleśnictwo Ostrowiec 

Świętokrzyski. 

 

PRZYRODA I ZIELEŃ MIEJSKA 

  

Liczba wydanych decyzji w sprawie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów na wniosek 

osób prywatnych 

Wydano 17 zezwoleń na usunięcie drzew przedsiębiorcom, instytucjom i jednostkom 

oraz osobom fizycznym na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej tj. PKP 

PLK S.A., Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych  

i Autostrad Oddział w Kielcach, Rejon w Starachowicach,   Państwowe Gospodarstwo Wodne 

Wody Polskie, Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ostrowiec Świętokrzyski, Spółdzielnia 

Mieszkaniowa w Kunowie Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Prostej 13  

w Kunowie, Powiat Ostrowiecki, Gmina Kunów (z terenów, które nie stanowią własności 

Gminy Kunów lecz znajdują się w jej władaniu).  

Liczba uzyskanych zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów z terenów gminnych 

Gmina uzyskała 5 zezwoleń na usunięcie drzew z terenów stanowiących własność Gminy 

Kunów, w tym: 

− 4  zezwolenia wydane przez Starostę Ostrowieckiego,  

− 1  zezwolenie wydane przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 

w Kielcach. 



 
 

85 
 

                                             RAPORT O STANIE GMINY KUNÓW ZA 2020 ROK 

Wycinka drzew została zlecona Zakładowi Gospodarki Komunalno-Mieszkaniowej  

w Kunowie. 

 

Liczba rozpatrzonych zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew wniesionych przez osoby 

fizyczne 

Rozpatrzono i zaakceptowano 70 zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew rosnących na 

nieruchomościach będących własnością osób fizycznych i usuwanych na cele niezwiązane  

z prowadzeniem działalności gospodarczej. 

 

Rodzaje terenów zieleni w gminie i przedsięwzięcia związane z utrzymaniem  

i kształtowaniem terenów zielonych 

 

Tereny zieleni na obszarze Gminy Kunów to tereny urządzone wraz z infrastrukturą 

techniczną i budynkami funkcjonalnie z nimi związanymi, pokryte roślinnością, pełniące 

funkcje publiczne. Należą do nich: 

1) tereny objęte ochroną konserwatorską tj.: 

− park w Chocimowie, 

− pozostałości parku w Dołach Biskupich, 

− otoczenie kościoła pw. św. Władysława w Kunowie, 

−  cmentarz parafialny w Kunowie, 

−  zespół urbanistyczno-przemysłowy w Nietulisku Dużym (park i kopiec), 

− park w Nietulisku Małym;  

2) park przy pl. Wolności w Kunowie 

3) tereny towarzyszące obiektom sportowym i placom zabaw w tym: 

− stadion przy ul. Partyzantów w Kunowie, 

−  orlik w Kunowie; 

4) tereny towarzyszące obiektom oświatowym i byłym szkołom; 

5) tereny towarzyszące remizom OSP; 

6) zieleń w pasach dróg gminnych, powiatowych i w pasie drogi krajowej; 

7) zieleń towarzysząca kolei; 

8) zieleń towarzysząca terenom cmentarzy i kościołów; 

9) zieleń towarzysząca obiektom użyteczności publicznej; 
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10) zieleń towarzysząca obiektom przemysłowym; 

W 2020 roku przeprowadzono nw. przedsięwzięcia związane z utrzymaniem  

i kształtowaniem terenów zielonych: 

1) usunięto drzewa stwarzające zagrożenie dla linii energetycznej oraz podsychające  

z terenu działki gminnej w miejscowości Miłkowska Karczma; 

2) usunięto drzewa rosnące na trasie projektowanego wodociągu w miejscowości Miłkowska 

Karczma; 

3) usunięto obumarłe drzewa w pasie drogi gminnej, ul. Laski w Kunowie oraz ul. Leśna  

w Janiku;  

4) usunięto drzewo stwarzające zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego  

w Wymysłowie, ul. Słoneczna; 

5) usunięto drzewo uszkodzone w czasie burzy z terenu zabytkowego w Nietulisku Dużym.     

 

ŁOWIECTWO 

 

 Gospodarka łowiecka prowadzona jest przez dzierżawców obwodów łowieckich.  

Na  terenie gminy działa 5 kół łowieckich: 

− Koło Łowieckie „PONOWA”, 

− Koło Łowieckie „JARZĄBEK”, 

− Koło Łowieckie „DUDEK”, 

− Koło Łowieckie „GÓRA CHEŁMOWA”, 

− Koło Łowieckie „HUBERT”. 

 

 Dzierżawca obwodu łowieckiego obowiązany jest do wynagradzania szkód 

wyrządzonych w uprawach rolnych przez: dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny. Na terenie 

gminy najczęściej szkody wyrządzane są przez dziki. Na pisemny wniosek właściciela lub 

posiadacza gruntów rolnych, dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego w oględzinach          

i szacowaniu szkód może brać udział przedstawiciel izby rolniczej. Wystąpienie szkód 

spowodowanych przez zwierzynę zgłaszane jest bezpośrednio do kół łowieckich. 
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EDUKACJA  EKOLOGICZNA 

 

Konkursy ekologiczne: 

− Konkurs „Zbiórka baterii” 

Przeprowadzono konkurs w roku szkolnym 2019/2020, w którym uczestniczyło 523 

uczniów ze szkół podstawowych, którzy zebrali 303 kg zużytych baterii. 

− Konkurs „Najpiękniejsza Posesja w Gminie” 

Kolejna edycja konkursu nie odbyła się ze względu na panującą sytuację epidemiczną.    

 

 W ramach zawartej umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych  

z firmą Remondis, mieszkańcy gminy otrzymali ulotki o zasadach segregacji odpadów. Ze 

względu na  panującą sytuację epidemiczną nie mogły być przeprowadzone zajęcia edukacyjne 

w szkołach. Zamiast zajęć firma Remondis przesłała do szkół w formie elektronicznej 

materiały edukacyjne w zakresie recyklingu i postępowania z odpadami. 

 

 



 
 

88 
 

                                             RAPORT O STANIE GMINY KUNÓW ZA 2020 ROK 

 

 

GOSPODARKA  ODPADAMI  KOMUNALNYMI  

 

W 2020 roku odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych zajmowały się:   

− w okresie od stycznia do sierpnia REMONDIS Sp. z o.o. w Warszawie ul. Zawodzie 16 

Oddział w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. A. Hedy ps. „Szary” 13A, które zostało 

wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego oraz w trybie z tzw. „wolnej ręki”. 
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− w okresie od września do grudnia Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych FART-BIS 

Sp. z o.o. w Kielcach ul. Ściegiennego 268a, które zostało wyłonione w drodze 

przetargu nieograniczonego.  

Łączna wartość odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości wyniosła 1 686 469,99 zł i odebrano 1 917, 951 Mg odpadów z 2 512 

nieruchomości, na których zamieszkiwało 7 876 osób. 

Przypisy na podstawie złożonych deklaracji wyniosły 1.891.222,50 zł, a wpłaty z tego 

tytułu 1.779.279,80 zł. Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

wyniosły 220.367,59 zł. 

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 roku 

powinien wynosić w 2020 roku – 35%. Osiągnięty poziom przez gminę Kunów – 9,00%. 

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów papieru, metalu, 

tworzyw sztucznych, szkła w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 roku 

powinien wynosić w 2020 roku – 50%. Osiągnięty poziom przez gminę Kunów – 63,43%.  

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 

innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w stosunku do masy tych 

odpadów wytworzonych w 1995 roku powinien wynosić w 2020 roku – 70%. Osiągnięty 

poziom przez gminę Kunów – 97,32%. 

 

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA I BEZPIECZEŃSTWO 

 Na terenie gminy Kunów w 2020 roku funkcjonowało 8 jednostek Ochotniczych Straży 

Pożarnych. Najważniejsze problemy, które wymagają rozwiązania na szczeblu powiatu, 

województwa czy krajowym to zakup samochodów pożarniczych dla jednostek w Kunowie  

i Prawęcinie, a także dodatkowego sprzętu i umundurowania we wszystkich jednostkach na 

terenie gminy. W 2020 roku Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowcu 

Świętokrzyskim przekazała na rzecz Gminy Kunów średni samochód gaśniczy marki Renault. 

Samochód dodatkowo wyposażony jest w proszkową instalację gaśniczą. Wskazany wóz 

bojowy przekazano dla OSP w Nietulisku Dużym, w miejsce samochodu Star, który 
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przekazano do OSP Janik. Na chwilę obecną łączna liczba samochodów pożarniczych wynosi 

13 – przy czym samochód z OSP Prawęcin należy wycofać z użytkowania.  

 

W ramach zadań inwestycyjnych wykonano nadbudowę i nowy dach garażu  

w strażnicy OSP w Prawęcinie oraz opracowano dokumentację projektową na przebudowę 

całej strażnicy. Wykonano remont wraz z ogrzewaniem jednego z garaży w OSP Janik. 

Przeprowadzono szereg prac budowlanych w strażnicy OSP „Agromet” Kunów. We 

współfinansowaniu z MSWiA dokonano zakupu automatycznej bramy w OSP Kunów oraz 

sprzętu wyposażenia jak również środków ochrony osobistej druhów pozostałych jednostek 

OSP. 

 W związku z wystąpieniem na terenie naszego kraju pandemii wywołanej pojawieniem się 

wirusa SARS-CoV-2 jednostki OSP angażowały się bezpośrednio w dowóz paczek żywnościowych 

dla mieszkańców Gminy oraz w akcje informacyjne. 

 

TRANSPORT PUBLICZNY 

 

W 2020 r. na terenie gminy Kunów funkcjonował transport zbiorowy realizowany przez 

dwa podmioty: Firmę Trans Katrina Łukasz Bąk  i Miejski Zakład Komunikacji w Ostrowcu 

Świętokrzyskim Sp. z o.o. W związku z wieloma obostrzeniami wprowadzanymi w związku z 

epidemią przez kilka miesięcy przewoźnicy ograniczali funkcjonowanie autobusów.  

 

W ramach zadania polegającego na eliminowaniu obszarów wykluczonych 

komunikacyjnie w dniu 30 stycznia 2020 r. Rada Miejska w Kunowie podjęła uchwałę Nr 

XXVI.161.2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowieckiemu  

z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego na 

obszarze Gminy Kunów. Kwota dofinansowania wynosiła 50.368,00 zł. W wyniku 

trójstronnego porozumienia pomiędzy Gminą Kunów, Powiatem Ostrowieckim oraz 

Wojewodą Świętokrzyskim zorganizowano dodatkową linię obsługiwaną przez firmę Trans 

Katrina, której długość na terenie gminy Kunów wynosiła 47 km. Tym sposobem 

skomunikowano między innymi miejscowość Prawęcin. Linia ta bez względu na czas pandemii 

funkcjonowała bez zakłóceń do końca 2020 r. 
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Pod koniec roku podjęto szereg działań zmierzających do kompleksowego rozwiązania 

transportu zbiorowego na terenie gminy w roku 2021 i latach następnych. W tym celu,  

w grudniu 2020 r. zostało zawarte porozumienie międzygminne z Gminą Ostrowiec. 

 

W dniu 30 grudnia 2020 r. Rada Miejska w Kunowie podjęła uchwałę Nr 

XLVIII.297.2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Ostrowiec Świętokrzyski, 

w wysokości 200.000,00 zł na realizację zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu 

zbiorowego na terenie gminy Kunów. 
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OŚWIETLENIE  ULICZNE 

  

Na terenie gminy istnieje 1416 punktów oświetleniowych oraz 77 punktów zapalania. 

Zdecydowania większość z nich jest zamontowana na słupach elektrycznych stanowiących 

własność PGE. Z tego też względu zgodnie z umową nr Or.032.327.2019 z dnia 09.10.2019 r. 

Gmina Kunów ponosi koszty za dzierżawę tych słupów wykorzystywanych do montażu lamp 

oświetleniowych. W 2020 roku był to koszt 2,64 zł netto za jeden słup, co daje miesięczną 

kwotę w wysokości 3 730,32 zł netto. 

 

W 2020 roku konserwatorem sieci oświetlenia ulicznego została firma Zakład Instalacji 

i Sieci Elektroenergetycznych „Elektrobud” Jan Pasternak i Marta Pasternak Spółka Jawna. 

Miesięczny koszt usług tej firmy wynosił 5 369,40 zł netto co w skali roku dało kwotę 64 432,80 

zł netto. 
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Wykonano również prace polegające na wymianie 816 lamp oświetlenia ulicznego na 

lampy LED. Projekt ten zrealizowany był przez Referat Infrastruktury i Gospodarki 

Przestrzennej. 

 Dowieszono kilka lamp oświetlenia ulicznego zgodnie ze zgłoszeniami mieszkańców 

lub sołtysów poszczególnych sołectw. 

  

 

INFORMACJA NA TEMAT PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ 

GOSPODARCZĄ NA TERENIE GMINY KUNÓW – STAN NA DZIEŃ 31.12.2020 

ROKU 

Liczba przedsiębiorców (mieszkańców gminy oraz mieszkańców innych gmin) 

wykonujących działalność gospodarczą na terenie gminy Kunów, zarejestrowanych                         

w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) wg stanu na  

31 grudnia roku kalendarzowego: 

Rok 2018 – 405 w tym 336 aktywnych,   

Rok 2019 – 400 w tym 325 aktywnych, 

Rok 2020 – 407 w tym 327 aktywnych. 

 

Liczba przedsiębiorców w poszczególnych miejscowościach wg miejsca wykonywania 

działalności  (mieszkańców gminy oraz mieszkańców innych gmin), zarejestrowanych 

w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG): 

 

Lp. Miejscowość Liczba przedsiębiorców 

marzec 2020 

Liczba przedsiębiorców 

marzec 2019 

1.  Biechów 0 0 

2.  Boksycka 38 34 

3.  Bukowie 6 4 

4.  Chocimów 9 8 

5.  Doły Biskupie 12 13 

6.  Janik 53 57 

7.  Kolonia Inwalidzka 4 5 

8.  Kolonia Piaski 10 11 
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9.  Kunów 124 128 

10.  Kurzacze 4 4 

11.  Małe Jodło 3 2 

12.  Miłkowska Karczma 30 28 

13.  Nietulisko Duże 19 20 

14.  Nietulisko Małe 19 20 

15.  Prawęcin 5 6 

16.  Rudka  30 27 

17.  Udziców 1 1 

18.  Wymysłów 33 37 

 Razem 400 405 

 

Przepisy wprowadzone w 2018 r., znane jako Konstytucja Biznesu umożliwiły 

przedsiębiorcom zadeklarowanie braku stałego miejsca wykonywania działalności przy 

rejestracji działalności. W związku z tym do ww. liczby podmiotów gospodarczych należy 

doliczyć około 35 przedsiębiorców, którzy są mieszkańcami Gminy Kunów i wykonują 

działalność, która nie jest związana z określonym adresem i dlatego nie uwzględniają ich 

powyższe statystyki.   

W 2020 roku działalność gospodarczą na terenie Gminy Kunów podjęło  

30 przedsiębiorców,  a 20 przedsiębiorców zaprzestało wykonywania działalności (dane nie 

uwzględniają działalności, w przypadku których przedsiębiorca nie zadeklarował stałego 

miejsca wykonywania działalności).   

Liczba przedsiębiorców działających w danej branży wg zadeklarowanego 

przeważającego rodzaju działalności 

 

Lp. Sekcja wg PKD/Nazwa branży Liczba podmiotów 

gospodarczych 

1.  A/Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo, rybactwo  

 

5 

2.  C/ Przetwórstwo przemysłowe  

 

57 

3.  E/ Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków   

 

1 
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4.  F/ Budownictwo 

 

80 

5.  G/ Handel pojazdami i częściami, naprawa 

pojazdów, handel hurtowy i detaliczny   

 

140 

6.  H/Transport i gospodarka magazynowa  

 

32 

7.  I/ Działalność związana z zakwaterowaniem                           

i usługami gastronomicznymi  

 

5 

8.  J/ Informacja i komunikacja 

 

9 

9.  K/ Działalność finansowa i ubezpieczeniowa  

 

6 

10.  L/ Działalność związana z obsługą rynku 

nieruchomości  

 

1 

11.  M/ Działalność profesjonalna, naukowa  

i techniczna (dział. prawnicza, doradztwo 

podatkowe, dział. w zakresie architektury  

i inżynierii, badania, analizy) 

 

26 

12.  N/ Działalność w zakresie usług administrowania                    

i działalność wspierająca (wynajem, dzierżawa, 

turystyka, sprzątanie, utrzymywanie terenów 

zieleni, obsługa biura, usługi call center)  

15 

13.  P/ Edukacja (pozaszkolne formy edukacji) 

 

7 

14.  Q/Opieka zdrowotna (lekarze, pielęgniarki, 

fizjoterapeuci) 

 

13 

15.  R/ Działalność związana z kulturą, rozrywką                      

i rekreacją  

 

5 

16.  S/Pozostała działalność usługowa (naprawy, pranie, 

fryzjerstwo, usługi pogrzebowe) 

 

12 

 

Najczęściej rejestrowane rodzaje działalności 

Lp. Rodzaj działalności Liczba 

przedsiębiorców 

1.  Malowanie i szklenie 

 

172 

2.  Tynkowanie 

 

170 

3.  Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian  

 

168 
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4.  Zakładanie stolarki budowlanej 

 

154 

5.  Wykonywanie pozostałych robót budowlanych 

wykończeniowych 

 

138 

6.  Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią 

sklepową, straganami i targowiskami (sprzedaż bezpośrednia) 

 

128 

7.  Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (np. 

izolacja termiczna) 

 

125 

8.  Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków 

mieszkalnych i niemieszkalnych 

 

122 

9.  Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej 

niesklasyfikowane 

 

116 

10.  Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych 

 

116 

11.  Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych 

 

112 

12.  Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów (innych niż 

żywność i odzież) prowadzona na straganach i targowiskach 

 

112 

13.  Transport drogowy towarów 

 

111 

14.  Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia 

prowadzona na straganach i targowiskach  

 

109 

15.  Sprzedaż detaliczna prowadzona przez Internet 

 

107 

16.  Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych  

 

95 

17.  Przygotowanie terenu pod budowę 

 

89 

18.  Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, 

gazowych i klimatyzacyjnych 

 

83 

19.  Wykonywanie instalacji elektrycznych  

 

82 

20.  Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych                    

i furgonetek  

 

74 

21.  Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów 

samochodowych  

 

68 

22.  Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów 

tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach  

57 
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23.  Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych 

sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów 

tytoniowych  

 

55 

24.  Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów 

samochodowych, z wyłączeniem motocykli  

 

54 

25.  Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona                                       

w niewyspecjalizowanych sklepach 

 

42 

26.  Obróbka mechaniczna elementów metalowych 

 

41 

27.  Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa                        

i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części                    

i akcesoriów do nich  

 

38 

28.  Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla 

budownictwa 

 

36 

 

Wykaz przedsiębiorców zarejestrowanych w KRS – osób prawnych (nie 

uwzględnionych w powyższych tabelach) prowadzących działalność 

na terenie gminy Kunów 

 

 

Lp. Nazwa podmiotu Adres miejsca prowadzenia 

działalności  lub siedziby  

1.  „PERFECTDOOR” Sp. z o. o. Kunów, ul. Fabryczna 1 

2.  „AGROPLASTMET” Sp. z o.o. Sp. k. Kunów, ul. Fabryczna 1 

3.  TBM Sp. z o.o. Kunów, ul. Kolejowa 7A 

4.  PARADOWSCY AMP Sp. z o.o. Kunów, ul. Fabryczna 1 

5.  Polska Grupa Tekstylna Sp. z o.o. Kunów, ul. Kolejowa 9A 

6.  KOMO SERVICE Sp. z o.o. Kunów, ul. Kolejowa 9A 

7.  Fortus Fortune Europe Spóła z o.o. Sp. k.                   

Oddział w Kunowie 

Kunów, ul. Fabryczna 1 

8.  E.S. Logistic Sp. z o.o. Kunów, ul. Fabryczna 1/3 
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9.  Centrala Nasienna w Kielcach Sp. z o.o. Oddział 

Produkcyjno- Magazynowy w Kunowie                         

Punkt Sprzedaży w Kunowie 

Kunów, ul. Fabryczna 1/3 

10.  EVERHOUSE Sp. z o.o. Kunów, ul. Fabryczna 1 

11.  „ROBERT” Sp. j. Dorota Beźnic, Zofia Dryja Kunów, ul. Kościuszki 1 

12.  WITULIN Sp. z o.o. 80-750 Gdańsk, ul. Stągiewna 7 MEW 

Doły Biskupie 11 

13.  Apteka Kunów Sp. z o.o. Kunów, ul. Warszawska 46 

14.  AZOTIK Sp. z o.o. Kunów, ul. Małachowska 18 

15.  LOTOS PALIWA Sp. z o.o. Kunów, ul. Ostrowiecka 12A 

 

 

Wykaz punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Kunów 

przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy) 

 
Lp. Oznaczenie 

przedsiębiorcy  

prowadzącego                 

punkt sprzedaży                                 

i adres 

przedsiębiorcy 

Adres punktu 

sprzedaży 

Rodzaj posiadanego zezwolenia 

A (do 4,5% i 

piwo) 

B (powyżej 

4,5% do 

18%                                   

z wyjątkiem 

piwa) 

C (powyżej 

18%) 

1.  PHU Norbert 

Kućmaja 

Boksycka 73 

 

Boksycka 73 X X X 

2.  Sklep Spożywczo-

Przemysłowy 

Krzysztof Kargul 

Bukowie 22a 

 

Bukowie 22a X X X 

3.  DEKS Daniel Wojtala 

Chocimów 75A,               

27-415 Kunów 

 

Chocimów 

75A 
X X X 

4.  PUH Krzysztof 

Ziółkowski 

Doły Biskupie 26 

 

Doły Biskupie 

26 

X X X 

5.  Sklep Spożywczo – 

Przemysłowy Henryk 

Niebieszczański 

Doły Biskupie 

122 

X X X 
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Doły Biskupie 122 

 

6.  Firma Handlowa 

Sylwia Kłys 

Janik, ul. Ostrowiecka 

88 

 

Janik, ul. 

Ostrowiecka 

88 

X X X 

7.  Sklep 

„STOKROTKA”                              

Ewa Pytlakowska 

Kolonia Piaski 9b 

 

Kolonia Piaski 

9b 

X X X 

8.  Przedsiębiorstwo 

Usługowo-Handlowe 

„OAZA” Alina 

Kostrzewa 

Kunów, ul. 

Grabowiecka 30A 

 

Kunów, ul. 

Grabowiecka 

30A 

X X X 

9.  Sklep Spożywczo-

Przemysłowy              

U OLI Aneta Łojek 

Kunów, ul. Iłżecka 

10A 

 

Kunów, ul. 

Iłżecka 10A 

 

X X X 

10.  FHUP „KOGA” 

Waldemar Gulba 

Kunów,  ul. 

Warszawska 60 

 

Kunów, ul. 

Kościelna 1 

X X X 

11.  „ROBERT” Spółka 

Jawna  Dorota Beźnic, 

Zofia Dryja 

27-200 Starachowice,                              

Al. Niepodległości 25 

 

Kunów, ul. 

Kościuszki 1 

X X X 

12.  Sklep Spożywczo-

Przemysłowy 

„MERKURY” 

Tadeusz Łata 

Kunów, ul. 

Langiewicza 5a 

 

Kunów, ul. 

Langiewicza 

5a 

X X X 

13.  LOTOS PALIWA Sp. 

z o.o. 

80-718 Gdańsk,            

ul. Elbląska 135 

 

Kunów, ul. 

Ostrowiecka 

12A 

X X X 

14.  PHU Przemysław 

Pastuszka 

Kunów, Plac 

Wolności 1 

 

Kunów, Plac 

Wolności 1 

X X X 
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15.  AUTO MOTO 

Agnieszka Łojek 

Strupice 21,                     

27-425 Waśniów 

 

Kunów, ul. 

Prosta 14A 

X X X 

16.  Sklep Spożywczy 

„BANGO” Beata 

Gołasa 

Kunów, ul. 

Warszawska 4 

 

Kunów, ul. 

Warszawska 4 

X X X 

17.  Przedsiębiorstwo 

Handlowo- Usługowe                    

Beata Myszkowska 

Kunów, ul. 

Warszawska 46b 

 

Kunów, ul. 

Warszawska 

46b 

X X X 

18.  Albert Pustuła, Beata 

Pustuła – wspólnicy 

spółki cywilnej 

Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno- 

Handlowo-Usługowe 

„ALL-POLL” s.c. 

Kunów, ul. 

Warszawska 52A 

 

Kunów, ul. 

Warszawska 

52A 

 

X X X 

19.  FHUP „KOGA”                   

Waldemar Gulba                   

Kunów,  ul. 

Warszawska 60 

 

Kunów, ul. 

Warszawska 

60 

X X X 

20.  Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe 

„BOLEK”             

Jacek Ziółkowski 

 

Nietulisko Duże 162 

 

Nietulisko 

Duże 18 
X X X 

21.  QUPSE Sklep 

Spożywczo-

Przemysłowy 

Magdalena Tokarska 

Nietulisko Duże 143 

 

Nietulisko 

Duże 143 
X X X 

22.  Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe 

„BOLEK” Jacek 

Ziółkowski 

Nietulisko Duże 162 

 

Nietulisko 

Duże 162 
X X X 

23.  Sklep Spożywczo-

Przemysłowy 

Nietulisko 

Małe 83a 

X X X 



 
 

101 
 

                                             RAPORT O STANIE GMINY KUNÓW ZA 2020 ROK 

„u AGI” Agnieszka 

Polak 

Nietulisko Małe 83a 

 

 

 

Wykaz punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Kunów 

przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (lokale gastronomiczne) 

 

 
Lp. Oznaczenie 

przedsiębiorcy  

prowadzącego                 

punkt sprzedaży                                 

i adres przedsiębiorcy 

 

 

Adres punktu 

sprzedaży 

Rodzaj posiadanego zezwolenia 

 

A (do 

4,5% i 

piwo) 

A (do 4,5% 

i piwo) 

A (do 4,5% 

i piwo) 

1.  Przedsiębiorstwo 

Handlowo-             

Usługowe                         

Alina Kostrzewa 

Kunów, ul. Grabowiecka 

30A 

 

Kunów,  

ul. 

Grabowiecka 

30A 

X   

2.  PHP „PRIMEX”                   

Stanisław Cyran 

Ostrowiec Św.,                               

ul. Bałtowska 289 

 

Kunów,  

ul. 

Ostrowiecka 

12A 

X X X 

3.  PHU BISTRO                    

Piotr Gębura 

Kunów, ul. Warszawska 32 

 

Kunów,  

ul. 

Warszawska 

32 

 

X   

4.  Hotel-Restauracja-Bar 

„RUDKA”  Kamil Szwed                                          

Rudka 4 

 

Rudka 4 X   

 

Informacja nt. podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych oraz 

udzielonej pomocy de minimis 

 

Podatek od nieruchomości za grunty oraz budynki wykorzystywane pod działalność 

gospodarczą uiszczają przedsiębiorcy będący osobami prawnymi, osoby fizyczne prowadzące 

działalność gospodarczą (w przypadku wykorzystywania gruntu lub budynku na cele związane 

z prowadzoną działalnością gospodarczą) a także osoby fizyczne, które należące do nich 

nieruchomości wynajmują, wydzierżawiają bądź oddają w użyczenie przedsiębiorcom.  
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Podatek od nieruchomości wykorzystywanych pod działalność gospodarczą 

 

Kwota podatku od nieruchomości zajęte pod działalność gospodarczą naliczonego za 

rok 2020 wyniosła 2 666 677,82 zł z tego:  

a) Osoby prawne – 2 145 613,38 zł (spadek o ok. 1 000 zł w stosunku do roku 2019) 

b) Osoby fizyczne – 521 064,44 zł (spadek o  ok. 35 000 zł w stosunku do roku 2019 ) 

Kwota podatku od nieruchomości zajęte pod działalność gospodarczą wpłaconego do 

budżetu gminy za rok 2020:   

a) Osoby prawne 2 291 116,49 zł   (wzrost o ok. 180 000 zł w stosunku do roku 2019) 

b) Osoby fizyczne – brak możliwości wygenerowania danych dotyczących wyłącznie 

podatku od nieruchomości zajęte pod działalność gospodarczą 

 

Podatek od środków transportowych 

 

Kwota podatku od środków transportowych naliczonego w 2020 roku: 

a) Osoby prawne – 27 743,45 zł  (wzrost o ok. 130 zł w stosunku do roku 2019), 

b) Osoby fizyczne – 118 539,79 zł  (wzrost o ok. 3.200 zł w stosunku do roku 2019). 

 

Kwota podatku od środków transportowych wpłaconego do budżetu gminy w 2020 

roku: 

a) Osoby prawne –27 745,00 zł  (wzrost o ok. 140 zł w stosunku do roku 2019), 

b) Osoby fizyczne – 115 361,51 zł (spadek o ok. 16.500 zł w stosunku do roku 2019). 

 

Pomoc de minimis 

 

Kwota udzielonej pomocy de minimis dla przedsiębiorców w 2020 roku: 

a) z tytułu programu pomocy de minimis dla przedsiębiorców – 17 414,96 zł  (spadek             

o ok. 7 200 zł w stosunku do roku 2019), 

b) z tytułu umorzenia, rozłożenia na raty zaległości podatkowych – 1 236,00 zł (wzrost               

o ok. 780 zł w stosunku do roku 2019). 
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Najwięksi pracodawcy z terenu gminy Kunów 

 

 

Lp. 

 

Nazwa 

 

Adres 

Liczba 

pracujących 

ogółem 

Liczba 

pracujących 

mieszkańców 

gminy Kunów 

 

Przedsiębiorcy na terenie przemysłowym przy ul. Fabrycznej i Kolejowej w Kunowie 

 

1.  PERFECTDOOR Sp. z o.o. Kunów,  

ul. Fabryczna 1 

381 ↓ 134 ↑ 

2.  „AGROPLASTMET”                     

Sp. z o.o. Sp.k. 

 

Kunów, 

 ul. Fabryczna 1 

189 ↓ 117 ↓ 

3.  TBM Sp. z o.o. Kunów,  

ul. Kolejowa 7a 

164 ↑ 55 

4.  Paradowscy AMP Sp. z o.o. Kunów,  

ul. Fabryczna 1 

67 ↓ 65 ↑ 

5.  Polska Grupa Tekstylna             

Sp. z o.o. 

 

Kunów,  

ul. Kolejowa 9A 

37 ↑ 3 ↓ 

6.  Komo Service Sp. z o.o. 

Hurtownia Tkanin i 

Dodatków Krawieckich 

 

Kunów,  

ul. Kolejowa 9A 

31 ↑ 5 ↑ 

7.  Fortus Fortune Europe                        

Sp. z o.o. Sp. k.                            

Oddział  w Kunowie 

Kunów,  

ul. Fabryczna 1 

10 10 

  

Razem 1-7 

 

 

x 

 

879 ↑ 

 

389 ↑ 

 

 

Inni przedsiębiorcy z terenu gminy Kunów 

 

8.  FHUP „KOGA”  

Waldemar Gulba 

 

Kunów,  

ul. Warszawska 

60 

18 ↑ 12 ↓ 

9.  Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe                               

,,TERMOHURT''    

Anna Dwojak 

 

 

Kunów,  

ul. Kolejowa 3 

17 ↑ 15 ↑ 

10.  Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno – Handlowo – 

Usługowe  „ANKAZ”  

Albert Pustuła 

 

 

Kunów,  

ul. Partyzantów 

46 

16 ↑ 10 ↓ 
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11.  Piekarnia WYKROTA S.C. 

Krystyna Wykrota,  

Sobiesław Wykrota 

 

 

Boksycka 27 

 

15 ↑ 7 

12.  Piekarnia „MAJKA” Dariusz 

Ożdżyński 

 

Kunów,  Plac 

Wolności 15 

15 ↑ 13 ↑ 

13.  Wiesław Gruszczyński Firma 

Handlowo-Usługowa  

„BUD-  DACH” 

 

 

Boksycka 138N 

12 3 ↑ 

14.  LOTOS PALIWA Sp. z o.o. Kunów, ul. 

Ostrowiecka 12A 

10 2 

15.  Firma „GRAN-WAL” 

Kazimierz Walkiewicz 

 

 

Rudka 77 

5 3 ↑ 

  

Razem  1-15 

 

 

x 

 

987 

 

454 

 

 

POMOC SPOŁECZNA  

 

W gminie Kunów zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane są przez Miejsko 

– Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.  

W ramach realizacji zadań zleconych z pomocy społecznej - na 2020 r. dla MGOPS 

przyznano dotację celową w ogólnej kwocie 14 180.513,59 zł. Środki te są przeznaczone na 

realizację niżej wymienionych zadań: 

 

ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ W RAMACH ZADAŃ ZLECONYCH  

Opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych 

 

Lp. Rodzaj świadczenia Liczba świadczeń Kwota opłacanych 

składek 

 

1. 

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne 

opłacane od świadczenia pielęgnacyjnego  

i specjalnego zasiłku opiekuńczego  

 

504 

 

 

53 579,33 
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Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych 

 

Rodzaj świadczenia Ilość dodatków wypłacanych 

gospodarstwom domowym 

Kwota wypłacanych 

dodatków 

Zryczałtowany dodatek 

energetyczny 

14 244,42 

 

Koszty obsługi 

 

 

4,88 

 

Razem 

 

249,30 

 

Świadczenia rodzinne realizowane w ramach zadań zleconych 

 

Lp. Rodzaj świadczenia Liczba świadczeń Kwota wypłaconych 

świadczeń 

1. Zasiłki rodzinne 6319 725 074,65 

2. Dodatki do zasiłków rodzinnych 

w tym z tytułu: 

3772 380 464,12 

2.1. Urodzenia dziecka 29 29 000,00 

2.2. Opieki nad dzieckiem w okresie 

korzystania z urlopu wychowawczego 

107 41 019,01 

2.3. Samotnego wychowywania dziecka  307 55 804,37 

2.4 Kształcenia i rehabilitacji dziecka 

niepełnosprawnego 

482 49 001,80 

2.4.1 Kształcenia i rehabilitacji dziecka 

niepełnosprawnego do 5 roku życia 

59 5 310,00 

2.4.2 Kształcenia i rehabilitacji dziecka 

niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia 

423 43 691,80 

2.5 Rozpoczęcia roku szkolnego 702 36 614,21 

2.6. Podjęcia przez dziecko nauki w szkole 

poza miejscem zamieszkania 
 

1194 79 906,25 
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2.6.1 Na pokrycie wydatków związanych z 

zamieszkaniem w miejscowości, w której 

znajduje się szkoła 

30 3 390,00 

2.6.2 Na pokrycie wydatków związanych z 

dojazdem do miejscowości, w której 

znajduje się szkoła 
 

1164 76 516,25 

2.7. Wychowanie dziecka w rodzinie 

wielodzietnej 

951 89 118,48 

3. Jednorazowa zapomoga z tytułu 

urodzenia dziecka 

54 54 000,00 

4. Zasiłki pielęgnacyjne 5103 1 101 432,00 

5. Świadczenia pielęgnacyjne 773 1 400 396,00 

6. Składki na ubezpieczenia emerytalne  

i rentowe od świadczeń 

pielęgnacyjnych 

  

416 205 179,96 

 

7. 

 

Specjalny zasiłek opiekuńczy 

472 290 530,00 

 

8. 

 

Składki na ubezpieczenie emerytalne  

i rentowe od specjalnego zasiłku 

opiekuńczego 

386 62 712,00 

 

9. 

 

Świadczenie rodzicielskie 

265 239 509,46 

Koszty obsługi (wydatki bieżące na realizację świadczeń tj. płace wraz z 

pochodnymi, zakupy rzeczowe, usługi bankowe) 

132 082,94 

 

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń dotyczących 2020 r. 

11 197,33 

 

OGÓŁEM: 

 

4 580 183,80 

      

Zasiłek dla opiekuna 

 
Lp. Rodzaj świadczenia Liczba świadczeń Kwota wypłaconych 

świadczeń 

1. Zasiłek dla opiekuna 

 

144 89 280,00 
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2. Składka na ubezpieczenie emerytalno-

rentowe 

 

62 9 686,00 

3. Nienależnie pobrane świadczenia 

dotyczące 2020 r. 

 

0 

4. Składka na ubezpieczenie zdrowotne 

 

72 4 017,60 

5. Koszty obsługi 

 

2 500,00 

6. Ogółem 

 

105 483,60 

 

Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się żywego dziecka, 

 o którym mowa w art. 10 ustawy o wspieraniu kobiet i rodzin „Za życiem” 

 

Lp. Rodzaj świadczenia Liczba świadczeń Kwota wypłaconych 

świadczeń 

1. Jednorazowe świadczenie z tytułu 

urodzenia się żywego dziecka,  

o którym mowa w art. 10 ustawy  

o wspieraniu kobiet i rodzin „Za 

życiem” 

 

2 

 

 

8 000,00 

 

Koszty obsługi 

 

240,00 

 

Razem 

 

8.240,00 

 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego 

 
Lp. Rodzaj świadczenia Liczba świadczeń Kwota wypłaconych 

świadczeń 

 

1. 

2.  

 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego 

Nienależnie pobrane świadczenia dotyczące 

2020 r. 
 

 

909 

14 

 

341 791,58 

- 4 308,83 

 

Koszty obsługi (wydatki bieżące na realizację świadczeń) 
 

10 000,00 

 

                                                                                                       Razem  

 

347 482,75 
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Informacje na temat podejmowanych działań  

wobec dłużników alimentacyjnych 2020 r. 

 

Lp. Wyszczególnienie Wykonanie 

2020 

Liczba 

podjętych 

działań 

1. Liczba dłużników alimentacyjnych w gminie    46 
 

2. Liczba dłużników alimentacyjnych w innych gminach  31 
 

3 Wypłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego  341 791,58  

4 Nienależnie pobrane świadczenia dotyczące 2020 r.  4 308,83  

5 Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z 

tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego , z tego :   

 

228 520,21 

 

6 - przekazane na dochody budżetu państwa (łącznie  

z odsetkami) 

188 672,46  

7 - przekazane na dochody własne gminy wierzyciela 39 847,75  

8. Stan należności z tytułu wypłaconych świadczeń  

z funduszu alimentacyjnego 

4 512 644,31  

9. Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych  

z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego w % 

29%  

10. Przekazania komornikowi sądowemu informacji 

mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń 

alimentacyjnych pochodzących z wywiadu 

alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego 

 
1 

11. Przekazania komornikowi sądowemu informacji 

mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń 

alimentacyjnych pochodzących z rodzinnego wywiadu 

środowiskowego 

 
3 

12. Zobowiązania dłużnika alimentacyjnego do 

zarejestrowania się w Urzędzie Pracy jako bezrobotny 

albo poszukujący pracy 

 
5 

13. Poinformowanie powiatowego urzędu pracy o potrzebie 

aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego 

 
4 

14. Informacje od starosty o odmowie dokonania przez 

dłużnika alimentacyjnego czynności , o których mowa w 

art. 5 ust. 3 pkt. 2 i 3 

 4 

15. Wszczęcie postępowania dotyczącego uznania dłużnika 

alimentacyjnego  za uchylającego się od zobowiązań 

alimentacyjnych 

 7 

16. Wydanie decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za 

uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych 

 7 
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Świadczenie wychowawcze ( 500+) 

 
Lp.  Liczba rodzin  

(2020) 

Ilość wypłaconych 

świadczeń 

Kwota wypłaconych 

świadczeń 

1. Świadczenie 

wychowawcze 

1018 17.564 8 661 550,27 

2. Koszt obsługi 74 122,31 

3. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń dotyczących 2020 r. -1 076,58 

4.                                                                                          Ogółem 8 734 596,00 

 

Świadczenie dobry start 

 

Lp. 

  

Liczba dzieci objętych 

świadczeniem 

Ilość 

wypłaconych 

świadczeń 

Kwota wypłaconych 

świadczeń 

 

1. Świadczenie dobry 

start 

 

1087 1087 326 100,00 

2. Koszt obsługi 

 
  10 880,00 

 

3. 

 

Ogółem: 

   

336 980,00 

17. Wydanie decyzji o umorzeniu postępowania 

dotyczącego dłużnika alimentacyjnego za uchylającego 

się od zobowiązań alimentacyjnych,  

w tym : 

 2 

17.1 - na podstawie art. 5 ust. 3 a  1 

18. Złożenie wniosku o ściganie za przestępstwo określone 

w art. 209 par 1 Kodeksu karnego 

 12 

19. Skierowanie wniosku o zatrzymanie prawa jazdy 

dłużnika alimentacyjnego 

 1 

20. Skierowanie wniosku o zwrot prawa jazdy dłużnika 

alimentacyjnego 

 0 

21. Wystąpienie z powództwem o ustalenie alimentów od 

innych osób 

 0 

22. Informacje przekazywane do sądu o bezczynności lub 

opieszałości komornika sądowego ( art. 3 ust. 8 ustawy) 

 0 

    

23. 

Przekazanie informacji gospodarczej do biura informacji 

gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach 

dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów, o 

których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1i 2 ustawy w 

przypadku powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 

miesięcy  

 30 
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Wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki 

przyznane przez sąd 

 

 Liczba 

rodzin 

Liczba 

świadczeń 

Kwota wypłaconych świadczeń 

 3 36 12 000,00 

 

Koszty obsługi 

180,00 

 

Razem 

 

12 180,00 

 

  Przyznawanie kart dużej rodziny 

 

Kartę Dużej Rodziny przyznano 26 rodzinom i wydano 113 kart (KDR). 

Koszt realizacji Programu Karty Dużej Rodziny 208,81 (dotacja). 

 

Wydawanie decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni 

 

Liczba decyzji Koszt obsługi 

19 1 330,00 

 

REALIZACJA ZADAŃ WŁASNYCH  

 

Na 2020 r. dla MGOPS w Kunowie przyznano dotacje celową w wysokości 1 359 558,84 

zł. Ponadto w budżecie gminy przeznaczono jeszcze kwotę  2 848 397,73 zł., co łącznie 

stanowiło kwotę 4 207 956,57 zł.  Środki te są wykorzystywane do realizacji niżej 

wymienionych zadań: 

Wypłata świadczeń z pomocy społecznej  

 
Nazwa 

świadczenia 

Liczba osób Kwota 

wypłaconych 

świadczeń 

W tym 

W ramach 

przyznanej 

dotacji 

W ramach 

środków 

własnych 

Zasiłki celowe  
 

71 36 822,63 0 36 822,63 

Zasiłki okresowe 85 234 586,50 216 539,00 18 047,50 



 
 

111 
 

                                             RAPORT O STANIE GMINY KUNÓW ZA 2020 ROK 

Zasiłki stałe 102 561 089,62 561 089,62 0 

 

W schronisku dla osób bezdomnych przebywało 4 osoby. Za pobyt w schronisku za osoby 

opłacał MGOPS. Opłata za pobyt osób bezdomnych w placówkach wsparcia (schronisko) 

 – 4  osoby kwota 29 462,82,00 zł. 

 

Opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu świadczeń z pomocy społecznej 

 

Lp. Rodzaj świadczenia Liczba osób Kwota opłacanych 

składek  
1. Składki na ubezpieczenie zdrowotne 

(od zasiłku stałego) 

 

79 40 581,71 

2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne 

(od kontraktów socjalnych) 

 

22 3 830,00 

 
 

Razem 

 

 

101 

 

44 411,71 

 

 

W tym kwota  44 411,71 zł z dotacji, środki własne 0 zł. 

 

Sfinansowanie kosztów żywienia dzieci w szkołach i przedszkolach oraz na świadczenia 

pieniężne na zakup posiłku lub żywności dla innych osób 

 

Od dnia 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.  MGOPS sfinansował koszty żywienia dla 109 

dzieci w szkołach i 47 w przedszkolach na kwotę 34 571,50 zł oraz 655 osobom z rodzin 

przyznano decyzją świadczenie na zakup posiłku lub żywności na kwotę 418 440,00 zł. Łączna 

kwota kosztów żywienia to kwota 453 011,50 zł, w tym: z dotacji 360 000,00 zł, ze środków 

własnych 93 011,50 zł.  

 

Do zadań własnych z zakresu pomocy społecznej o charakterze obowiązkowym 

realizowanych przez gminę należy m.in. świadczenie usług opiekuńczych w miejscu 

zamieszkania. Pomoc ta przysługuje z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn 

wymagających pomocy innych osób, a są jej pozbawione lub kiedy ich rodzina nie może takiej 

pomocy zapewnić. W omawianym okresie (od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.) świadczono 

usługi opiekuńcze 22 osobom. 
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Z tytułu obsługi powyższego zadania za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020 r. MGOPS 

wydatkował kwotę  314 095,49 zł. Z tytułu częściowej odpłatności za świadczone usługi 

opiekuńcze (w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.) pozyskano kwotę: 18 107,76 zł. 

Kolejnym zadaniem z zakresu pomocy społecznej w razie niemożności zapewnienia 

usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez rodzinę i gminę, jest kierowanie osób 

wymagających stałej, całodobowej opieki do domu pomocy społecznej. W okresie 

sprawozdawczym ( 01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.) do w/w domów skierowano  5 osób, w tym 

2 osoby zostały umieszczone na podstawie postanowienia Sądu. Ogółem na dzień  31.12.2020 

r. w domach pomocy społecznej przebywało 30 mieszkańców gminy. Koszt, jaki poniósł 

MGOPS ( od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.) w związku z opłatą za pobyt osób skierowanych 

do domów pomocy społecznej wyniósł 754 325,98 zł. Z tytułu częściowej odpłatności za pobyt 

pozyskano kwotę 11 424,24 zł. 

 

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. podobnie jak w latach ubiegłych MGOPS 

przyjmował i rozpatrywał wnioski w sprawie dodatków mieszkaniowych. Na powyższą 

działalność od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wydatkowano kwotę w wysokości 7 357,77 zł. 

Zadanie to w całości było finansowane ze środków własnych gminy. W okresie 

sprawozdawczym (01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.) dodatki mieszkaniowe wypłacono pięciu 

rodzinom. 

 

Na utrzymanie MGOPS w okresie (od 01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.) wydatkowano 

ogółem: 999 202,84 zł. w tym środki z dotacji 116 446,00 zł. oraz środki z budżetu gminy:  

882 756,84 zł. 

 

Współfinansowanie kosztu pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych  

i rodzinach zastępczych  

 

W roku 2020  gmina Kunów współfinansowała pobyt 17 dzieci, umieszczonych  

w pieczy zastępczej.  Łączna kwota wydatkowanych środków, to 142 192,64 zł. Na dzień 

31.12.2020 r. - w placówce opiekuńczo wychowawczej przebywało 7 dzieci, w rodzinie 

zastępczej – 9 dzieci oraz 1 dziecko przebywało w rodzinnym domu dziecka. 
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Asystent rodziny 

 

Łączny koszt zatrudnienia 51 645,63 zł. w tym dotacja 1 700,00 zł, środki  

z budżetu gminy – 49 945,63  zł. Asystent rodziny pracował z 12 rodzinami o liczbie dzieci  

w rodzinach – 34. 

 

Współpraca z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim 

 

W ramach współpracy z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej w Ostrowcu Św. 

pracownicy socjalni MGOPS wydali 904 skierowań dla 1437 osób (685 rodzinom) do 

otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 

2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej 

Potrzebującym (FEAD). 

 

INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ W ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ  

W KUNOWIE W 2020 R. 

 

Świetlica Środowiskowa w Kunowie w marcu będzie obchodzić czwartą rocznicę 

swojej działalności. Placówka zatrudnia na pełen etat czasu pracy 4 osoby (kierownika 

świetlicy, wychowawcę - 2 etaty i sprzątaczkę). Budżet świetlicy – 250 292,18 zł środki własne. 

W 2020 r., w świetlicy prowadzone były następujące zajęcia dodatkowe: 

− zajęcia matematyczne   – 24 godziny, 

zajęcia pedagogiczne z dziećmi  – 10 godzin, 

− zajęcia z psychologiem   – 10 godzin, 

− zajęcia rytmiczno – taneczne  – 50 godzin, 

− zajęcia z języka angielskiego  – 34 godziny. 

 

Świetlica Środowiskowa w Kunowie dysponuje 30 miejscami dla dzieci zamieszkujących 

na terenie gminy Kunów. W 2020 r. placówka objęła pomocą w sumie 50 dzieci. Świetlica 

prowadzi działalność opiekuńczą jak i wychowawczą. Dzieci przebywają w świetlicy  

w godzinach od 10.30 do 18.30. Dowożone są przez rodziców lub gimbus szkolny, natomiast 

odbiór dziecka pozostaje w gestii rodzica bądź osoby upoważnionej do odbioru. 
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Placówka realizuje następujące zadania: 

− pomoc dzieciom w nauce; 

− organizowanie czasu wolnego poprzez spacery, gry, zabawy; 

− rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, poprzez uczestnictwo dzieci w zajęciach 

dodatkowych; 

− rozwijanie kultury osobistej; 

− poprawa sprawności fizycznej poprzez uczestnictwo dzieci w zajęciach ruchowych; 

− rozwój umiejętności interpersonalnych; 

− współpraca z rodzicami, MGOPS w Kunowie, wychowawcami oraz dyrekcją szkół, 

kuratorami sądowymi, asystentem rodziny oraz organizacjami pozarządowymi. 

 

W roku 2020 Świetlica Środowiskowa w Kunowie uczestniczyła w wielu wyjazdach, 

wydarzeniach kulturalnych oraz uroczystościach zorganizowanych w świetlicy: 

− 21 stycznia 2020 r. dzieci ze świetlicy na zaproszenie Miejsko-Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Kunowie uczestniczyły w międzypokoleniowych warsztatach. Dzieci 

wraz z babciami z terenu Gminy Kunów tworzyły kolorowe roboty: 
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− 24 stycznia 2020 r. świetlica uczestniczyła w obchodach z okazji Dnia Babci i Dziadka  

w Dziennym Domu „Senior+”. Dzieci przygotowały dla Seniorów muzyczny występ 

oraz ozdobne mydełka: 

 

 

 

− 29 stycznia 2020 r. reprezentacja dzieci uczestniczyła w V Serdeczniaku Kunowskim: 
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− 31 stycznia 2020 r., w czasie trwania ferii zimowych odbyła się wycieczka do 

Starachowic do kina „Helios”. Po seansie filmowym dzieci udały się na poczęstunek do 

restauracji McDonald: 

 

 

 

− 14 lutego 2020 r. na świetlicy zorganizowano Walentynki. Dzieci otworzyły pocztę 

walentynkową, a po rozdaniu kartek upiekły gofry w kształcie serca: 
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− 19 czerwca 2020 r. dzieci wraz z pracownikami wzięły udział w sportowej akcji dla 

chorej Zosi. Wszyscy uczestnicy wykonywali pompki i przysiady, po czym zebrano 

pieniądze dla chorej dziewczynki: 

 

 

 

− 13 sierpnia 2020 r. na terenie Świetlicy Środowiskowej w Kolonii Inwalidzkiej odbył 

się piknik, w którym uczestniczyły dzieci z obu placówek. Przygotowano ognisko  

i wspólne pieczenie kiełbasek: 

 

 

 

− 16 sierpnia 2020 r. wychowawcy świetlicy uczestniczyli w obchodach 100-rocznicy 

wybuchu Bitwy Warszawskiej. Na Kunowskim Rynku Panie prowadziły konkursy 

plastyczne o tematyce patriotycznej: 
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− 28 sierpnia 2020 r. 15 dzieci wraz z wychowawcami uczestniczyło w wakacyjnej 

wycieczce do Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni. Wyjazd był częścią projektu „Kunów 

tańczy i śpiewa, całe świętokrzyskie olśniewa” we współpracy z Miejsko-Gminną 

Biblioteką Publiczną w Kunowie. Uczestnicy wyjazdu zaprezentowali tańce  

i przyśpiewki regionalne. Na pamiątkę wszyscy otrzymali film z wycieczki, nagrany 

przez kamerzystę: 
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− w grudniu zorganizowano konkurs mikołajkowy online. Dzieci wykonały prace, po 

czym zostały one ocenione przez internautów. Wszyscy zostali nagrodzeni: 
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− w grudniu pracownicy świetlicy uczestniczyli również w akcji pomocy na rzecz chorego 

chłopca z Gminy Ćmielów. Wychowawcy wzięli udział w akcji „Czytamy Kubusia dla 

Szymusia” oraz przygotowali dwa „Lasy w szkle” na licytację dla dziecka. Zebrane 

pieniądze wsparły zbiórkę: 
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− pod koniec grudnia pracownicy oraz reprezentacja dzieci nagrała kolędę na konkurs 

„Przy wigilijnym stole”, organizowany przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną  

w Kunowie: 

 

 

 

Oprócz zajęć ze specjalistami, wychowawcy prowadzili z dziećmi zajęcia kulinarne, 

rękodzielnicze i plastyczne. Przy sprzyjającej pogodzie odbywały się wyjścia na pobliski plac 

zabaw, boisko „Orlik” oraz na spacery po okolicy.  
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W czasie wakacji organizowane były pikniki i ogniska. Wszystko odbywało się  

z zachowaniem reżimu sanitarnego, przy zachowaniu wszelkich zasad opisanych  

w wewnętrznych procedurach sanitarnych na czas trwania epidemii wywołującej COVID-19. 

 

Z uwagi na epidemię koronawirusa wywołującego chorobę COVID-19 Świetlica 

Środowiskowa w Kunowie była zamknięta dla dzieci w okresie od 11.03.2020 r. do 31.05.2020 

r. od 09.10.2020 r. do 30.10.2020 r. (choroba pracowników) oraz od 09.11.2020 r. do 

31.12.2020 r. W tym czasie personel był obecny w pracy i wykonywał obowiązki zdalnie, 

łącząc się z wychowankami online. 

 

INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ W ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ  

W KOLONII INWALIDZKIEJ W 2020 r. 

 

Świetlica Środowiskowa w Kolonii Inwalidzkiej funkcjonuje od marca 2019 r. 

Placówka zatrudnia na pełen etat czasu pracy 1 osobę (wychowawca - 1 etat) i na pół etatu 

czasu pracy 1 osobę (sprzątaczka). Budżet świetlicy – 114 299,18 (środki własne). 

W 2020 r. prowadzone były następujące zajęcia dodatkowe: 

− zajęcia matematyczne  –  34 godziny, 

− zajęcia pedagogiczne z dziećmi  – 10 godzin, 

− zajęcia z psychologiem   –   14 godzin, 

− zajęcia rytmiczno – taneczne   –    62 godziny, 

− zajęcia z języka angielskiego  –   40 godzin.  

 

Świetlica Środowiskowa w Kolonii Inwalidzkiej dysponuje 15 miejscami dla dzieci 

zamieszkujących na terenie gminy Kunów. W 2020 r. placówka objęła pomocą w sumie 24 

dzieci. Świetlica prowadzi działalność opiekuńczą jak i wychowawczą. Dzieci przebywają   

w świetlicy w godzinach od 10.30 do 18.30. Dowożone są do świetlicy przez rodziców lub 

gimbus szkolny, natomiast odbiór dziecka pozostaje w gestii rodzica bądź osoby upoważnionej 

do odbioru. 

Placówka realizuje następujące zadania: 

− pomoc dzieciom w nauce, 

− organizowanie czasu wolnego poprzez spacery, gry, zabawy, 
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− rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, poprzez uczestnictwo dzieci w zajęciach  

dodatkowych, 

− rozwijanie kultury osobistej, 

− poprawa sprawności fizycznej poprzez uczestnictwo dzieci w zajęciach ruchowych, 

− rozwój umiejętności interpersonalnych, 

− współpraca z rodzicami, MGOPS w Kunowie, wychowawcami oraz dyrekcja szkół, 

kuratorami sądowymi, asystentem rodziny oraz organizacjami pozarządowymi. 

 

W roku 2020 Świetlica Środowiskowa w Kolonii Inwalidzkiej uczestniczyła w wielu 

wyjazdach, wydarzeniach kulturalnych oraz uroczystościach zorganizowanych w świetlicy: 

 

− 24 stycznia 2020 r. świetlica uczestniczyła w obchodach z okazji Dnia Babci i Dziadka  

w Dziennym Domu „Senior+”. Dzieci przygotowały dla Seniorów występ muzyczny 

oraz prezent w postaci ozdobnego mydełka: 
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− 29 stycznia 2020 r. reprezentacja dzieci uczestniczyła w V „Serdeczniaku Kunowskim”; 

 

− 31 stycznia 2020 r., w czasie trwania ferii zimowych odbyła się wycieczka do 

Starachowic do kina „Helios”. Po seansie filmowym dzieci udały się na poczęstunek do 

restauracji McDonalds; 

 

− 14 lutego 2020 r. w świetlicy zorganizowano Walentynki. Rodzice wraz  

z wychowawcą przygotowali dla dzieci przyjęcie z poczęstunkiem oraz prezentami 

walentynkowymi; 

 

− 20 lutego 2020 r. w świetlicy obchodzono Tłusty Czwartek. Dzieci w asyście 

wychowawcy upiekły pyszne pączki i chrusty, które później wspólnie konsumowali. 

 

− 20 czerwca 2020 r. dzieci wraz z wychowawcą wzięły udział w sportowej akcji dla 

chorej Zosi. Akcja polegała na wykonywaniu przysiadów i finansowemu wsparciu 

konta dziewczynki; 

 

− 13 sierpnia 2020 r. na terenie Świetlicy Środowiskowej w Kolonii Inwalidzkiej odbył 

się piknik, w którym uczestniczyły dzieci z obu placówek. Dla wszystkich 

przygotowano ognisko i wspólne pieczenie kiełbasek; 

 

− 28 sierpnia 2020 r. 15 dzieci wraz z wychowawcą uczestniczyły w wakacyjnej 

wycieczce do Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni. Wyjazd był częścią projektu „Kunów 

tańczy i śpiewa całe świętokrzyskie olśniewa” realizowanego we współpracy  

z Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną w Kunowie. Uczestnicy wyjazdu na miejscu 

zaprezentowali tańce i przyśpiewki regionalne, których nauczyli się wcześniej na 

zajęciach w świetlicy: 
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− w grudniu zorganizowano konkurs online „Najpiękniejszy stroik świąteczny”. Dzieci 

wykonały prace, po czym zostały one ocenione przez internautów. Wszyscy uczestnicy 

zostali nagrodzeni; 

 

− w grudniu wychowawca świetlicy uczestniczył w akcji pomocy na rzecz chorego 

chłopca z Gminy Ćmielów - „Czytamy Kubusia dla Szymusia”. Zebrane pieniądze 

wsparły zbiórkę; 

 

− pod koniec grudnia 10 - osobowa reprezentacja dzieci nagrała kolędę na konkurs „Przy 

wigilijnym stole”, organizowany przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną  

w Kunowie. 

 

Oprócz zajęć ze specjalistami wychowawca prowadził z dziećmi zajęcia kulinarne, 

rękodzielnicze i plastyczne. Przy sprzyjającej pogodzie wychowawca udawał się z dziećmi na 

pobliski plac zabaw oraz na spacery po okolicy. W czasie wakacji organizowane były pikniki  
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i ogniska. Wszystko odbywało się z zachowaniem reżimu sanitarnego, przy zachowaniu 

wszelkich zasad opisanych w wewnętrznych procedurach sanitarnych na czas trwania epidemii 

COVID - 19. 

 

Z uwagi na pandemię COVID-19 Świetlica Środowiskowa w Kolonii Inwalidzkiej była 

zamknięta dla dzieci w okresie od 11.03.2020 r. do 31.05.2020 r. oraz od 09.11.2020 r. do 

31.12.2020 r. W tym czasie personel był obecny w miejscu pracy i wykonywał obowiązki 

zdalnie, łącząc się z dziećmi online. 

 

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI DZIENNEGO DOMU „SENIOR+”  

W  KUNOWIE UL. FABRYCZNA 1, ZA OKRES OD 01.01.2020 DO 31 12.2020 r. 

    

Dzienny Dom „Senior +” w Kunowie umożliwił Seniorom codzienny pobyt w placówce 

od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), przez co najmniej 

8 godzin dziennie w godzinach od 8.00 do 16.00 i zapewnił następujące usługi: opiekuńczo-

pielęgnacyjne, socjalne (gorący dwudaniowy obiad), aktywność ruchową, zajęcia sportowo-

rekreacyjne, terapię zajęciową, zajęcia klubowe, pomoc psychologiczną, działania 

prozdrowotne, trening umiejętności samoobsługi, jako forma aktywności  

i podnoszenia sprawności, trening dnia codziennego, działalność kulturalno-oświatową, 

aktywizacje społeczno-międzypokoleniową.  

 

Ze względu na pandemię w 2020 r. funkcjonowanie placówki przebiegało w następujący 

sposób:  

− od 1 stycznia 2020 r. do 11 marca - forma tradycyjna, 

− od 12 marca do 31 maja 2020 r.- zawieszenie placówki, 

− od 1 czerwca 2020 r. do 23 października 2020 r. - forma tradycyjna w reżimie 

sanitarnym, 

− od 26 października 2020 r. do 11 grudnia 2020 r.- zawieszenie placówki, 

− od 14 grudnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. – forma alternatywna. 

 

W 2020 r. MGOPS w Kunowie wydał 24 decyzje administracyjne, kierujące do Dziennego 

Domu „Senior+” w Kunowie, 8 osób w ciągu roku zrezygnowało z pobytu  

w placówce ze względów zdrowotnych, 1 osoba zmarła. Wszyscy uczestnicy korzystali  



 
 

127 
 

                                             RAPORT O STANIE GMINY KUNÓW ZA 2020 ROK 

z  ciepłego posiłku (dwudaniowego), który był przygotowywany przez stołówkę szkolną 

mieszczącą się w tym samym budynku co Dzienny Dom „Senior+” w Kunowie przy ul. 

Fabrycznej 1, z wyłączeniem okresu pracy alternatywnej, gdzie zadanie to realizowane było  

w formie usługi cateringowej i posiłek był dowożony wtedy do miejsca zamieszkania 

uczestników. 

Uczestnicy korzystali także z usługi dowozu do placówki. Z usługi tej skorzystało do  

11 marca 11 osób, a od czerwca do 23 października skorzystało 8 osób. Ponadto zakupiono: 

artykuły spożywcze  na codzienne potrzeby Seniorów oraz prenumeratę czasopism. Przez cały 

rok prowadzone były dzienne listy obecności na podstawie, których ustalana była miesięczna 

frekwencja. 

 

Do realizacji działań merytorycznych w zakresie codziennej, bieżącej pomocy zostały 

zaangażowane 2 osoby (na pełny etat): Kierownik - Główny Specjalista, posiadający 

jednocześnie uprawnienia terapeuty zajęciowego, (który przeprowadził 217 godzin terapii 

zajęciowej) oraz Główny Specjalista z wykształceniem psychologicznym (przeprowadził 50 

godzin zajęć grupowych i 46 godzin indywidualnych konsultacji).  Personel placówki uzupełnił 

również pracownik gospodarczy (zatrudniony na pełny etat), który zajmował się: sprawami 

porządkowymi, utrzymaniem czystości oraz wsparciem w bieżącym działaniu Dziennego 

Domu „Senior+” w Kunowie. Ponadto w zależności od potrzeb Seniorów angażowani byli na 

umowę - zlecenie także inni specjaliści: instruktor zajęć muzycznych (raz w tygodniu po  

2 godz. - 62 godziny zajęć), fizjoterapeuta ( 2 razy w tygodniu po 2 godz. - 104 godziny zajęć), 

pielęgniarka (raz w tygodniu po 2 godz.- 62 godziny zajęć).  

 

Do najważniejszych zajęć integracyjnych w 2020 r. należały: imieniny uczestników przy 

kawie i cieście, Dzień Babci i Dziadka - wizyta dzieci ze Świetlicy Środowiskowej w Kunowie 

i Kolonii Inwalidzkiej, uroczyste obchody Walentynek, Bal ostatkowy – integracja z klubem 

„Senior+ ” z Bodzechowa, Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych, Dzień Kobiet, Obchody 

Nocy Świętojańskiej- przedstawienie legendy, Narodowe Czytanie 2020 r.- Balladyna Juliusza 

Słowackiego, Dzień głośnego czytania- dzieł Juliana Tuwima i Jana Brzechwy, „Senioralia 

2020”.  
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Narodowe Czytanie 2020 r.- Balladyna Juliusza Słowackiego. 

 

 

 

Uroczyste obchody Walentynek. 
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Bal ostatkowy – integracja z klubem „Senior+ ” z Bodzechowa (luty 2020 r.). 

 

 

 

Bal ostatkowy – integracja z klubem „Senior+ ” z Bodzechowa (luty 2020 r.). 
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„Senioralia”. 

 

Działania w okresie realizowania zadań w formie alternatywnej poza placówką 

Dziennego Domu „Senior+” w Kunowie w okresie 14.12. 2020 r. do 31.12.2020 r. 

 

W okresie prowadzenia alternatywnych sposobów realizacji zajęć było utrzymanie 

częstego kontaktu z Seniorami poprzez rozmowy telefoniczne, w których monitorowano stan 

zdrowia i potrzeby seniorów oraz udzielano wsparcia emocjonalnego i informacyjnego na temat 

procedur bezpieczeństwa w okresie pandemii. Świadczenie usług w miejscu zamieszkania 

uczestników w formie alternatywnej polegało na dostarczeniu uczestnikom dwudaniowego 

gorącego posiłku z dowozem do domu, jak również wykonywanie przez uczestników prac 

plastycznych, technicznych, rękodzieła, ćwiczeń gimnastycznych z załączonymi instrukcjami, 

ćwiczeń grafomotorycznych, rozmów (porad) telefonicznych z psychologiem, dostarczenie 

prasy, książek zgodnie z zainteresowaniami, materiałów do terapii zajęciowej oraz materiałów 

w formie papierowej do ćwiczeń stymulujących funkcje umysłowe (łamigłówki, krzyżówki 

itp.). 
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Budżet Dziennego Domu „Senior+” w Kunowie  

 

Wydatkowano ogółem za rok 2020 r. – 210 486,20 zł, w tym: dotacja z budżetu państwa - 

57 111,03 zł,  środki własne - 153 375,17 zł. Dochody – wpłaty od seniorów za świadczone 

usługi za 2020 rok – 15 380 zł.  

 

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (na potrzeby Zespołu 

Interdyscyplinarnego) – 1 847,03 zł. W 2020 r. w ramach prowadzonej pracy socjalnej 

pracownicy socjalni MGOPS zawarli ogółem  41 kontraktów socjalnych. 

 

 

GOSPODARKA KOMUNALNA 

 

Działania z zakresu gospodarki komunalnej w gminie Kunów realizowane są przez 

Zakład Gospodarki Komunalno – Mieszkaniowej w Kunowie. Zakład Gospodarki Komunalno 

- Mieszkaniowej jest samorządowym zakładem budżetowym, powołanym 24 sierpnia 1995 

roku. Działalność rozpoczął od 1 stycznia 1996 roku.  

  

 Podstawową działalnością Zakładu jest zaopatrzenie w wodę oraz obsługa 

i konserwacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Kunów wraz z odbiorem 

ścieków od jej mieszkańców. Zakład zajmuje się również dowozem dzieci do szkół 

z Prawęcina, Rudki i Udzicowa oraz dzieci niepełnosprawnych do Ostrowca Świętokrzyskiego, 

administrowaniem zasobem mieszkaniowym Gminy. Realizuje zlecenia związane z bieżącym 

utrzymaniem porządku i czystości na terenie gminy, bieżącym i zimowym utrzymaniem dróg 

gminnych, aktywizacją zawodową osób bezrobotnych oraz wykonuje inne prace zlecone przez 

gminę Kunów. 

 

Zaopatrzenie w wodę 

 

Wydobycie wody odbywa się na podstawie pozwoleń wodnoprawnych. System 

zaopatrzenia gminy w wodę działa w oparciu o 6 ujęć wody (Kunów Fabryka, Góra Bukowska, 

Biechów, Doły Biskupie, Małe Jodło, Boksycka). Na czterech z nich znajdują się stacje 

uzdatniania wody. Sieć wodociągowa ma 120,8 km długości i zaspokaja prawie w 100 % 

zapotrzebowanie mieszkańców na wodę. Odbiorcami wody są gospodarstwa indywidualne 
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(87%) i przedsiębiorstwa (13%). Parametry ciśnienia i wydajności zmieniają się w zależności 

od ukształtowania terenu i rodzaju sieci, jednak w każdym jej punkcie mieszczą się w granicach 

od 0,5 do 6,0 bara, zgodnie z normą. Woda z każdego ujęcia spełnia wymagania opisane 

w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294). Badania wody 

wykonywane są zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem. Na podstawie wyników badań  

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Ostrowcu Św. stwierdza przydatność wody 

do spożycia przez ludzi, wydając stosowną informację, która jest każdorazowo publikowana  

w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kunów. Na koniec każdego roku PSSE w Ostrowcu 

Świętokrzyskim wydaje obszarową ocenę jakości wody do spożycia na terenie gminy Kunów.  

Sieci stacji wodociągowych Kunów Fabryka, Boksycka, Góra Bukowska i Doły Biskupie 

można ze sobą łączyć w celu zapewnienia dostępności wody w sytuacjach awaryjnych.  

Z odrębnymi sieciami pozostają ujęcia w Małym Jodle i Biechowie. Gdy jednak dostarczanie 

wody siecią wodociągową jest niemożliwe w czasie dłuższym niż 12 godzin, zakład zapewnia 

mieszkańcom zastępcze punkty poboru wody. Na terenie stacji wodociągowej w Biechowie 

rozpoczęto wykonywanie dodatkowego odwiertu studni głębinowej. Każde ujęcie 

przystosowane jest do awaryjnego zasilania w energię elektryczną z agregatu prądotwórczego. 

 

Zestawienie porównawcze cen wody (2020 rok) 

 

L.p. miejscowość Cena wody brutto [zł/m3] Cena ścieków brutto [zł/m3] 

1 Kunów 3,51 5,70 (5,19 po dopłacie) 

2 Ostrowiec Św. 4,30 5,80 

3 Bodzechów 5,80 (4,50 po dopłacie) 22,47 (6,89 po dopłacie) 

4 Pawłów 3,89 9,77 (5,56 po dopłacie) 

5 Średnio województwo 

świętokrzyskie (2019 r.)* 

3,86 7,16 

wg portalu: wody.gov.pl 

 

W latach 2019 – 2020 nie było prowadzonych remontów sieci wodociągowej. Wykonywano 

tylko bieżące naprawy i usuwano awarie. W 2020 roku przedłużono o 430 m sieć wodociągową 
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w Kurzaczach – Miłkowskiej Karczmie. 

 

System kanalizacyjny (długość sieci kanalizacyjnej, wskaźniki dotyczące jej pracy, 

struktura ścieków). 

Sieć kanalizacyjna gminy obejmuje 48% gospodarstw i wynosi 63 km. Zawiera 

oczyszczalnię ścieków, 27 lokalnych przepompowni ścieków i pompownię główną. 

Przepustowość eksploatacyjna nowej oczyszczalni wynosi 1500 m3/ /dobę, (6687 RLM). 

Obecnie zrzut ścieków kształtuje się na poziomie 430 m3 /dobę co wykazuje bezpieczny zapas 

przepustowości pod kątem rozbudowy sieci i planowanego przejęcia ścieków, kierowanych 

obecnie do oczyszczalni w Ostrowcu Świętokrzyskim. 

 

Rok 2020 był pierwszym, pełnym rokiem działania nowej oczyszczalni ścieków. Skład 

ścieków uległ diametralnej poprawie. Proces technologiczny oczyszczania ścieków jest w pełni 

zautomatyzowany i zdalnie monitorowany. Zdecydowanie poprawiły się też warunki pracy 

obsługi oczyszczalni. Pełny rok eksploatacji nowego obiektu wykazał 2,6 krotny wzrost 

zużycia energii elektrycznej, w porównaniu do zużycia w starej oczyszczalni. Znaczne są także 

koszty dodatkowych środków chemicznych, niezbędnych do prawidłowego przebiegu procesu 
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technologicznego (preparat do usuwania fosforanów, polimer niezbędny przy wirowaniu osadu, 

preparat do oczyszczania sit i membran, środki do kalibracji sond pomiarowych).  

Oczyszczalnia ścieków w Kunowie pracuje w technologii mechaniczno – biologicznej,  

z wykorzystaniem membran BRC. Jest jednym z najnowocześniejszych tego typu obiektów  

w Polsce. Została wybudowana przez firmę Schwander Polska Sp. z o. o. z wykorzystaniem 

doświadczenia i wiedzy wykonawcy, przy wsparciu naukowców Wydziału Inżynierii 

Środowiska przy Katedrze Technologii Środowiskowych Politechniki Krakowskiej. Proces 

technologiczny oczyszczania ścieków jest w pełni zautomatyzowany i zdalnie monitorowany.  

Do oczyszczalni dopływają ścieki komunalne z sieci kanalizacyjnej oraz ścieki bytowe, 

dowożone pojazdami asenizacyjnymi. Ścieki od dostawców indywidualnych stanowią 84% 

ogółu zaś ścieki od firm 16%. Parametry ścieków oczyszczonych spełniają z zapasem 

wymagania określone w pozwoleniu wodnoprawnym. Średnie, miesięczne zużycie energii na 

oczyszczalni wynosi 41,2 MWh, co daje kwotę rzędu 26 800 zł. Bilans energetyczny 

oczyszczalni wspomagany jest instalacją fotowoltaiczną o maksymalnej mocy 10kW, 

zamontowaną na dachu budynku. Warunki pracy pięcioosobowej obsługi oczyszczalni są 

bardzo dobre. Bardzo dobre są także warunki przechowywania sprzętu i garażowania pojazdów. 

 

Przychód tego działu wyniósł 2 990 127,78 zł wobec planowanych 3 644 650 zł, 

co stanowi 82,04 % planu. Poniesione w tym czasie koszty wyniosły 3 167 880,13 zł, 

co stanowi 86,92 %. 

Gospodarka ściekowa i ochrona wód 

Wpływy wyniosły 874 901,14 zł, przy kosztach na poziomie 988 841,73 zł, na które 

składają się między innymi: zakupy materiałów eksploatacyjnych (m in. środka do 

rozpuszczania łuszczów do przepompowni ścieków i oczyszczalni, paliwa do pomp i agregatu 

WUKO – na kwotę netto 59 467,86 zł), zakup energii elektrycznej do bieżącego utrzymania 

oczyszczalni ścieków i przepompowni lokalnych (netto 264 810,64 zł), zakup usług 

pozostałych (badania i analiza ścieków, przeglądy przepompowni, opłata transmisyjna za 

monitoring przepompowni), na kwotę 61 962,09 zł, opłata za odprowadzenie ścieków do 

oczyszczalni w Ostrowcu Św. (187 699,56 zł netto), opłata za odprowadzenie ścieków do wód 

lub gruntu do Wód Polskich, opłata za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie 

drogowym (17 567,87 zł), zakup usług telekomunikacyjnych (telefony i Internet) za kwotę 

1 715,01 zł  
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Istotnym utrudnieniem przy utrzymaniu lokalnych przepompowni ścieków jest ciągłe 

blokowanie pomp przez nieczystości stałe, podrzucane do sieci kanalizacyjnej.  

Zakład ponosi też koszty energii elektrycznej zasilającej 25 przepompowni ścieków na 

terenie gminy.  

Oczyszczanie miast i wsi 

Wpływy wyniosły 331 649,67 zł, na które składają się: 

− zimowe utrzymanie dróg – 59 470,60 zł, (styczeń, luty, marzec, grudzień) 

− utrzymanie czystości – 64 254,45 zł, 

− wywóz nieczystości stałych od instytucji – 41 149,62 zł, 

− wynajem śmieciarki dla FART BIS w Kielcach - 132 675,00 zł.  

przy kosztach na poziomie 290 690,80 zł. 

Utrzymanie zieleni  

Przychód z utrzymania zieleni w gminie wyniósł 72 012,40 zł przy kosztach na 

poziomie 66 885,14 zł.  

Gospodarka komunalna - pozostała działalność 

W dziale tym osiągnięto przychód na kwotę 1 835 400,00 zł osiągnięto kwotę 1 393 

150,44 zł co stanowi 75,9 % planu. W dziale tym znajdują się między innymi przychody 

z bieżącego utrzymania dróg gminnych, odkrzaczania terenów gminy, usuwania dzikich 

wysypisk śmieci, pozostałej działalności w zakresie gospodarki komunalnej. Koszty wyniosły 

1 503 048,33 zł. W dziale tym znajdują się odpisy amortyzacyjne od środków trwałych 

w kwocie 1 055 882,45 zł.  

Zakład zajmuje się aktywizacją zawodową bezrobotnych. Poniesione koszty 

na zatrudnienie w 2020 r. wynosiły 181 887,27 zł. Zakład uzyskał dopłatę z budżetu Gminy do 

kosztów zatrudnienia w wysokości 97 600,00 zł oraz  refundację z PUP – 48 330,53 zł.  
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Zasoby mieszkaniowe gminy Kunów 

 

Gospodarka mieszkaniowa prowadzona jest w oparciu o Uchwałę Nr LI/278/17 Rady 

Miejskiej w Kunowie z dnia 29.05.2017 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania 

Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kunów na lata 2017 – 2021.  

 Gmina Kunów posiada 39 lokali mieszkalnych w zasobie mieszkaniowym, z czego 28 

to mieszkania komunalne a 11 mieszkania socjalne. Łączna powierzchnia lokali 

w zasobie gminy to 1888,67 m2. Powierzchnia mieszkań socjalnych to 446,93 m2, co stanowi 

30% powierzchni ogólnej zaś mieszkań komunalnych 1441,74 m2 co stanowi 70%. Struktura 

mieszkań komunalnych przedstawia się następująco: 

- domy Nauczyciela – 7 lokali, 

- domy dla powodzian – 11 lokali, 

- mieszkania w budynkach wielorodzinnych – 8 lokali, 

- pozostałe – 2 lokale. 

 

Podstawowa stawka czynszu dla mieszkania socjalnego wynosi 0,70 zł/m2. 

W przypadku mieszkania komunalnego stawka podstawowa wynosi 1,40 zł/m2. i jest 

podwyższana w zależności od wyposażenia mieszkania: 5% za WC, 10% za podłączenie do 

sieci wodno – kanalizacyjnej, 10% za gaz przewodowy, 10% za centralne ogrzewanie.  

 

Stan techniczny lokali komunalnych i części lokali socjalnych można przyjąć ogólnie jako 

dobry. Istnieje jednak grupa 6 lokali socjalnych, które ze względu na wiek i brak dbałości 

lokatorów znajdują się w złym stanie technicznym. Jeden z nich, położony w Miłkowskiej 

Karczmie, w 2020 r. został opróżniony z lokatorów a mieszkańcy zostali przeniesieni do innego 

lokum w Nietulisku Dużym. Kilka miesięcy później opuszczony budynek spłonął. Przy 

budynkach wykonywane są tylko niezbędne naprawy bieżące. Bardzo niskie wpływy  

z czynszów w połączeniu z wiekiem i stanem budynków podważają zasadność ekonomiczną 

przeprowadzania remontów kapitalnych. Należności z tytułu czynszu realizowane są przez 

lokatorów na bieżąco lub z niewielkimi opóźnieniami. Zakład dochodzi swoich należności na 

drodze sądowej poprzez egzekucje komornicze, które są najczęściej nieskuteczne lub mało 

skuteczne.  
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Na planowane przychody roczne na poziomie 60 000 zł zrealizowano 37 698,14 zł, 

co stanowi 62,83 %. Poniesione w tym czasie koszty wyniosły 54 977,65 zł, co stanowi 

91,63 %. Stawka bazowa czynszu w wysokości 1,70 zł/m2  pozostaje nie zmieniana od 2012 

roku. Zebrane wpłaty wystarczają jedynie na bieżące należności związane z utrzymaniem 

budynków (przeglądy elektryczne, budowlane, kominiarskie) i konieczne naprawy bieżące. 

Czynsze bardzo często opłacane są nieregularnie, mimo ich niskiego poziomu. Zaległości 

płatnicze ograniczyły się obecnie do pojedynczych przypadków. Większość mieszkańców jest 

pozbawiona stałego źródła przychodów i korzysta jedynie z zasiłków wypłacanych przez 

MGOPS. 

 

Bilans dochodów i wydatków zakładu komunalnego 

Zgodnie z przyjętym przez Radę Miejską w Kunowie planem finansowym zakładu na 

rok 2020 kwota przychodów i kosztów została uchwalona na poziomie 5 123 947,00 zł.  

W zakresie przychodów zrealizowano wykonanie planu w kwocie 4 457 311,86  zł tj. 86,99 % 

planu, natomiast koszty wykonano na poziomie 4 539 390,47 zł tj. 88,59 % założonego planu.  

 

Bilans Zakładu Budżetowego sporządzony na 31.12.2020 r.  

Aktywa: 

1. Aktywa trwałe    18 783 007,13 zł 

2. Aktywa obrotowe        343 354,78 zł 

Pasywa: 

1. Fundusz jednostki   18 968 516,70 zł 

2. Zobowiązania krótkoterminowe      302 720,14 zł 

3. Fundusze specjalne   887,65 zł 

 

Wynik finansowy na dzień 31.12.2020 r. wyniósł – strata 145 762,58 zł.  

 

Na planowany przychód na poziomie 1 216 797,00 zł uzyskano kwotę 1 340 099,34 zł, co 

stanowi 110,13 % planu. Poniesione w tym czasie koszty, to 1 136 894,74 zł, co stanowi  

93,43 %.  
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W roku 2020 zrealizowano następujące ważniejsze zadania:   

− remonty 10 hydrantów na terenie gminy, 

− wymiana ok. 260 szt. wodomierzy u odbiorców indywidualnych na kwotę netto około 

11 800 zł. (W czasie zagrożenia epidemiologicznego pracownicy Zakładu nie wchodzą 

na zamieszkane posesje prywatne, i nie odczytują wodomierzy. Obciążenia za zużytą 

wodę i odprowadzone ścieki wystawiane są na podstawie odczytów, zgłaszanych 

telefonicznie przez mieszkańców).  

− dalsza rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości  Miłkowska Karczma / 

Kurzacze („Graniczna”) - kolejne wydłużenie sieci o 430 m.  

 W 2020 r. usuwano ponad 100 awarii wodociągowych. Występowały one najczęściej 

 na kilkudziesięcioletnich  odcinkach sieci i przyłączach, wykonanych z rur stalowych 

 i żeliwnych.  

 

Tabor sprzętowy i warunki lokalowe 

Z planowanego przychodu 202 500,00 zł osiągnięto kwotę 89 386,60 zł, co stanowi 

44,14 % planu. Poziom poniesionych w tym okresie kosztów wyniósł 179 637,92 zł, 

co stanowi 88,71 % i nie pozwoliło na zbilansowanie tego działu.  Straty powstały przede 

wszystkim z powodu trwającego praktycznie od marca 2020 r. z krótkimi przerwami 

wstrzymania dowozów dzieci do szkół, związanego z  zawieszeniem zajęć szkolnych w czasie 

epidemii COVID-19. 

 

Zakład Gospodarki Komunalno - Mieszkaniowej dysponuje następującymi pojazdami 

i urządzeniami: 

 

- FORD Transit – autobus, 

- IVECO Kapena – autobus, 

- MERCEDES Sprinter – autobus – docelowo przeznaczony do sprzedaży, 

- IVECO Magirus – samochód ciężarowy, wywrotka – docelowo planowany do sprzedaży lub   

  kasacji, 

- RENAULT Premium – samochód śmieciarka, 

- MAN TGL.12.180 – samochód śmieciarka, 

- MAN ME 280B – samochód ciężarowy, hakowiec, 

- MERCEDES Sprinter – samochód ciężarowy, serwis sieci wodociągowej, 
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- VOLKSWAGEN Transporter – samochód ciężarowy, serwis sieci kanalizacyjnej, 

- VOLKSWAGEN Transporter – samochód ciężarowy, prace pomocnicze, 

- LUBLIN – samochód ciężarowy, miniśmieciarka, 

- CASE Farmal 95A – ciągnik rolniczy, 

- DEUTZ FAHR – ciągnik rolniczy, 

- URSUS 3512 – ciągnik rolniczy, 

- JCB – koparko – ładowarka, 

- KUBOTA – minikoparka, 

- AUTOSAN – przyczepa rolnicza, 

- INDESPENSION – przyczepa ciężarowa (pod minikoparkę), 

- NIEWIADÓW – przyczepa specjalna (agregat WUKO). 
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Do przewozów dzieci do szkół Zakład wykorzystuje następujące pojazdy:  

− IRISBUS IVECO Daily (autobus),     13 lat,  

− Mercedes Sprinter (autobus),     21 lat,  

− FORD Transit       nowy. 

 

Ponadto w dyspozycji Zakładu pozostają: agregat prądotwórczy – 6 szt., rębak do gałęzi, 

kosiarka bijakowa, beczka asenizacyjna 4,3 m3, beczka asenizacyjna 3 m3, rozsypnik 

ciągnikowy, pług przeciwśnieżny – 3 szt., zagęszczarka płytowa do gruntu, zagęszczarka do 

gruntu typu „skoczek”, kontener KP 7 – 5 szt., kosa spalinowa – 4 szt.,  kosiarka spalinowa – 2 

szt. 

W roku 2020 podjęto decyzję o sprzedaży 21 letniego autobusu Mercedes Sprinter, gdyż 

jego stan nie pozwalał na dalszy bezpieczny przewóz dzieci. Przewidywane koszty 

doprowadzenia pojazdu do zadowalającego stanu technicznego przekroczyłyby jego wartość, 

oszacowaną przez rzeczoznawcę na 3700,00 zł. W jego miejsce gmina przekazała Zakładowi 

fabrycznie nowy autobus FORD Transit. Został on zakupiony dzięki dofinansowaniu 

ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”. 

Wnętrze autobusu wyposażone jest, między innymi, w indywidualne fotele pasażerskie 

z pasami bezpieczeństwa, klimatyzację, ogrzewanie, system audio, system do mocowania 

jednego wózka inwalidzkiego z najazdami.  

Z dotacji gminnej w wysokości 185 651,63 zł netto zakupiono fabrycznie nowy ciągnik 

rolniczy CASE Farmal. Pojazd jest przystosowany do pracy w trudnych warunkach 

i z dużymi obciążeniami. Jego kabina wyposażona jest w klimatyzację, co istotnie poprawi 

warunki pracy operatora przy wykaszaniu poboczy w sezonie letnim. W zestawie 

z ciągnikiem zakupiono fabrycznie nową beczkę asenizacyjną MEPROZET o pojemności 

4,3 m 3 .  

Także z dotacji gminnej, w wysokości 132 762,50 zł netto zakupiono śmieciarkę 

RENAULT Premium o objętości zabudowy 15 m3. Ze względu na pojemność i ładowność, 

pojazd wykonuje zadanie dzienne jednym kursem. Jest wyposażony w klimatyzowaną kabinę, 

monitoring wizyjny wsypu, automatyczną skrzynię biegów oraz szereg udogodnień 

i zabezpieczeń dla obsługujących. 
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Przeprowadzano także konieczne naprawy bieżące i remonty eksploatowanych 

dotychczas pojazdów. Przestoje autobusów, wywołane pandemią i czasowym zamknięciem 

szkół, wykorzystano do wykonania kosztownych ale niezbędnych, napraw autobusu IVECO 

Kapena. W pojeździe wyremontowano przednie zawieszenie, oczyszczono filtr cząstek stałych 

w układzie wydechowym, wymieniono sondę sterującą wtryskiem paliwa, naprawiono 

elektryczne zamykanie drzwi. 

Zakład rozważa także sprzedaż lub kasację samochodu ciężarowego – wywrotki IVECO  

i zakupu w jego miejsce nowszego pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 18 ton, 

z napędem na 4 koła i wyposażeniem do zimowego utrzymania dróg.  

Baza zakładu zlokalizowana jest przy ul. Partyzantów (dawna baza SKR). Na jej terenie 

znajduje się budynek socjalno – gospodarczy po remoncie i termomodernizacji w roku 2010, 

budynek po dawnej rzeźni (wyłączony z eksploatacji), wiaty i pomieszczenia magazynowe, 

tymczasowa przechowalnia zwierząt oraz gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych. Biuro Zakładu znajduje się w pok. 113 budynku Urzędu Miasta i Gminy  

w Kunowie. 

 

 

DZIAŁALNOŚĆ Z ZAKRESU KULTURY W GMINIE KUNÓW 

 

Zadania realizowane przez Miejsko – Gminna Bibliotekę Publiczną w Kunowie 

Zadania w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego Gmina Kunów wykonuje poprzez 

działalność Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kunowie (MGBP), która  jest instytucją 

kultury, pełniącą również rolę ośrodka kultury w gminie.  
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Biblioteka posiada  trzy filie biblioteczne: w Bukowiu, Dołach Biskupich i Janiku, które 

działają w budynkach szkół podstawowych oraz Oddziały dla Dzieci i Dorosłych działające  

w budynku przy ul. Warszawskiej 48 w Kunowie. Filie w Nietulisku Dużym i Wymysłowie  

z dniem 1 grudnia zostały zlikwidowane.   

Zgodnie z założeniami Statutu Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kunowie 

wypełniano jego podstawowe założenia tj. gromadzenie, opracowanie, przechowywanie  

i udostępnianie materiałów bibliotecznych oraz sprawowano opiekę nad amatorskim ruchem 

artystycznym na terenie gminy.  

MGBP w Kunowie sprawuje opiekę nad czterema zespołami śpiewaczymi na terenie 

Gminy w: Bukowiu, Chocimowie, Nietulisku Małym i Kunowie. Zajęcia z zespołami  prowadzi 

instruktor muzyczny zatrudniony w MGBP. Biblioteka zapewnia organizacyjnie i finansowo 

udział zespołów w przeglądach i konkursach.  

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kunowie finansuje również działalność 

Kapeli Ludowej „Kunowianie” i sprawuje opiekę nad Orkiestrą Dętą, której udostępnia 

pomieszczenia na próby oraz magazyn na instrumenty muzyczne. Zakupiono niezbędne 

akcesoria do instrumentów muzycznych.  

Na mocy zawartego porozumienia między Zarządem Powiatu Ostrowieckiego  

i Burmistrza Miasta i Gminy Kunów, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kunowie od 

połowy miesiąca listopada 2016 roku wypełnia zadania biblioteki powiatowej. Na realizację 

zadań biblioteki powiatowej Powiat Ostrowiecki w 2020 roku przekazał dotację w wysokości 

5 tys. złotych. 

 Działalność kulturalna i oświatowa, popularyzacja książki i czytelnictwa, 

współpraca ze środowiskiem. 

W 2020 r. MGBP współpracowała z samorządem, szkołami, Gminnym Centrum 

Informacji, Wojewódzką  Biblioteką Publiczną w Kielcach, Wojewódzkim Domem Kultury  

w Kielcach, Starostwem Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim, Miejską Biblioteką 

Publiczną w Ostrowcu Świętokrzyskim, instytucjami lokalnymi, Miejsko-Gminnym 

Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kunowie, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, Gminnym Kołem Kombatantów, Parafią Rzymsko-Katolicką, Towarzystwem 

Przyjaciół Ziemi Kunowskiej, Stowarzyszeniami, oraz innymi organizacjami.  
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Rok 2020 był wyjątkowy dla kultury ze względu na szerzącą się epidemię koronawirusa 

SARS - CoV-2  wywołującego chorobę COVID-19. W związku z tym na szczeblu państwowym 

wprowadzono wiele ograniczeń w zakresie gromadzenia się ludności i  przemieszczania dlatego 

były okresy zamknięcia placówek, a wiele planowanych imprez nie odbyło się, albo były 

zorganizowane w reżimie sanitarnym i ograniczonym zasięgu lub organizowano je w formie 

on-line. 

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kunowie jest corocznie organizatorem lub 

współorganizatorem imprez, wydarzeń kulturalnych i obchodów patriotycznych w gminie.      

 

W roku 2020 między innymi udało się zorganizować:  

− koncert kolęd i pastorałek w kościele parafialnym w Kunowie: 

 

 



 
 

144 
 

                                             RAPORT O STANIE GMINY KUNÓW ZA 2020 ROK 

 

 

− udział zespołów śpiewaczych „Kunowianie” i „Nietuliszczanie” w eliminacjach do 

Wojewódzkiego konkursu Kolęd i Pastorałek w Skarżysku Kamiennej; 

− udział Zespołu „Kunowianie” w finałowym koncercie XXVII Świętokrzyskiego Konkursu 

Kolęd i Pastorałek we Włoszczowie, gdzie zajął zaszczytne I miejsce: 
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− Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy: 
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− 7 marca wyjątkowy i wesoły „Gminny Dzień Kobiet” za sprawą udanego koncertu zespołu 

„Zbrucz” z Tarnopola na Ukrainie: 

 

 

 



 
 

147 
 

                                             RAPORT O STANIE GMINY KUNÓW ZA 2020 ROK 

− 16 sierpnia - w Gminie Kunów bardzo uroczyście obchodzono 100 rocznicę Bitwy 

Warszawskiej, dzięki realizacji projektu „Aby czas nie zatarł i niepamięć” z Programu 

NIEPODLEGŁA # Wiktoria 1920, wspólnie z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Janiku  

i Kołem Gospodyń Wiejskich w Kolonii Inwalidzkiej, współfinansowaną ze środków 

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 23 526,64 zł: 
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− 28 sierpnia – udział członków zespołu  „Kunowianie”  w wyjeździe do Tokarni w ramach 

realizowanego przez bibliotekę projektu we współpracy z Wojewódzkim Domem Kultury  

w Kielcach w ramach projektu „Bardzo Młoda Kultura 2019-2021” pt.: „Kunów tańczy  

i śpiewa, całe świętokrzyskie olśniewa” przy udziale dzieci i opiekunów ze Świetlic 

środowiskowych w Kunowie i Kolonii Inwalidzkiej (projekt całkowicie sfinansowany ze  

środków Narodowego Centrum Kultury w wysokości 7 500,00 zł): 
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− 30 sierpnia – Udział wszystkich zespołów w Dożynkach gminnych o ograniczonym 

zasięgu, w związku z epidemią koronawirusa COVID -19: 
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− propagowana była akcja „Cała Polska czyta dzieciom” – w tym roku w większości w formie 

on-line na profilu Facebooka MGBP; 

− obchody rocznicy wybuchu II wojny światowej;  

− 5 września odbyło się Narodowe czytanie „Balladyny” Juliusza Słowackiego w ruinach 

walcowni w Nietulisku Dużym. MGBP  w Kunowie przyłączyła się do współorganizowania 

czytania wspólnie z Kołem Gospodyń Wiejskich „Kalina” w Nietulisku Dużym:  

 

 

 

− 11 listopada Święto Niepodległości, symbolicznie w imieniu mieszkańców, Burmistrz 

Miasta i Gminy Kunów i Przewodniczący Rady Miejskiej w Kunowie złożyli wiązanki pod 

pomnikiem „Ku czci poległych”: 
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29 stycznia 2020 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. A. Hedy „Szarego” przy ulicy 

Szkolnej w Kunowie odbył się „V Serdeczniak Kunowski” – zabawa dla dzieci i młodzieży ze 

szkół specjalnych oraz ich rodziców i opiekunów. Jednym ze współorganizatorów imprezy, 

oprócz Gminy Kunów, Publicznej Szkoły Podstawowej im. A. Hedy "Szarego" w Kunowie, 

Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kunowie, Stowarzyszenia na rzecz Osób Bezrobotnych  

w Ostrowcu Świętokrzyskim, była Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Kunowie. 

Goście uczestniczyli w zabawach integracyjnych i tanecznych, konkursach oraz 

loteriach. Jak co roku, dla uczestników przygotowano specjalne upominki – pamiątkowe kubki 

z logo imprezy.  

 

 

Gromadzenie zbiorów. Czytelnictwo 

W 2020 roku do zbiorów Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kunowie i Filii 

bibliotecznych włączono ogółem 1 148 jednostek inwentarzowych na ogólną kwotę 15 463,93 

z., w tym z zakupu 548  na kwotę 9 285,39 zł. Ogółem stan zbiorów na dzień 31.12.2020 roku 

wyniósł 39 208 j. inw., w tym 38 991 książek, a w filiach bibliotecznych 13 638 vol.  Na koniec 

2020 roku zarejestrowano 931 czytelników, w tym 438 do lat 15. Ogółem w bibliotekach 

publicznych wypożyczono na zewnątrz  13 808 książek, w tym 5 398 książek czytelnikom do 

lat 15. Biblioteka w 2020 r. umożliwiła czytelnikom dostęp do elektronicznej wersji książek 
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PWN poprzez stronę www.libra.ibuk.pl. Dysponowano 15 tytułami czasopism, w drodze 

zakupu nabyto 13 tytułów za kwotę 5 062, 25 zł. 

 

Liczba zatrudnionych w MGBP i Filiach wynosi ogółem 8,5 etatów przeliczeniowych, 

w tym 1 etat obsługi , ½ etatu stanowisko głównego księgowego oraz 1 etat stanowisko 

instruktora muzycznego. W ramach etatów MGBP obsługiwane są  filie biblioteczne w Janiku, 

Bukowiu i Dołach Biskupich w ramach oddelegowania po 8 godzin.   W 2020 roku w związku 

z epidemią koronawirusa COVID-19 ograniczono działalność filii bibliotecznych w Janiku   

i Dołach Biskupich. Pracownicy MGBP wykonują prace związane z organizacją imprez  i zajęć 

prowadzonych w takiej formie jak w domach kultury. Organizacja imprez wymaga 

niejednokrotnie dyspozycyjności w dni wolne od pracy.                                                                                                      

 

Współpraca Biblioteki z organizacjami pozarządowymi 

MGBP w Kunowie prowadzi działania w zakresie animowania kultury i życia 

społecznego. Biblioteka jest siedzibą Klubu Kobiet Kreatywnych skupiającego aktywnie 

działające seniorki ok 40 osób. Panie z Klubu brały aktywny udział w imprezach 

organizowanych przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Kunowie. Jednak szerząca się 

pandemia koronawirusa i zakazy w związku z tym wprowadzone uniemożliwiły wiele spotkań. 

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kunowie często współpracuje ze stowarzyszeniami 

oraz Kołami Gospodyń Wiejskich, które licznie powstały na terenie Gminy Kunów.  

MGBP w Kunowie sprawuje opiekę nad czterema zespołami śpiewaczymi w: Bukowiu, 

Chocimowie, Nietulisku Małym i Kunowie. Zajęcia z zespołami  prowadzi instruktor 

muzyczny zatrudniony w MGBP. Zespoły podtrzymują tradycje kultury ludowej regionu 

świętokrzyskiego poprzez udział w występach i spotkaniach na terenie gminy i powiatu.  

Biblioteka zapewnia organizacyjnie i finansowo udział zespołów w przeglądach i konkursach.      

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kunowie finansuje działalność Kapeli Ludowej 

„Kunowianie” oraz Orkiestry Dętej. 

 
 

 

 

http://www.libra.ibuk.pl/
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Organizacja sportu i rekreacji przez MGBP w Kunowie 

Organizacja ćwiczeń gimnastycznych dla kobiet – nie ma limitu wieku. W ćwiczeniach 

bierze udział przeciętnie 12 osób. Ćwiczenia zawierające elementy jogi, rozciągające - trwają            

1 godzinę, odbywają się dwa razy w tygodniu. Z uwagi na pandemię koronawirusa odbywały 

się w miesiącach: styczeń  i luty.  Prowadzone były w ramach budżetu Miejsko-Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Kunowie.  

11 maja 2018 r. Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Kunowie podpisała umowę 

partnerską ze Stowarzyszeniem „Sportownia” z siedzibą w Porębach 32-425 Trzemeśnia 

reprezentowana przez Prezesa Zbigniewa Bizonia, która realizowała projekt dofinansowany 

przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu ASOS. Dzięki 

projektowi udostępniono bibliotece sprzęt do gry w „Speed Balla”, z którego w 2020 roku 

korzystały panie z Klubu Kobiet Kreatywnych i Koło Gospodyń Wiejskich „Kalina”  

w Nietulisku Dużym. 

 
„Cyfrowy Senior” w Gminnym Centrum Informacji w Kunowie 

 

 Od 7 stycznia do 3 marca 2020 r. w Gminnym Centrum Informacji w Kunowie 

odbywały się szkolenia komputerowe realizowane dla 6 mieszkańców gminy Kunów w wieku 

powyżej 65 roku życia w ramach projektu "Cyfrowy Senior". Organizatorem szkolenia był 

Związek Harcerstwa Polskiego "Chorągiew Kielecka", który umożliwił mieszkańcom naszej 

gminy podniesienie umiejętności w pracy z komputerem.  
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ZAMÓWIENIA PUBLICZNE  

 

Zamówienia powyżej 30.000 euro z zastosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych 

– tryb: przetarg nieograniczony 

 

Łączna liczba przetargów nieograniczonych – 12, w tym: 

1. przetargi na roboty budowlane 3; 

2. przetargi na usługi 7; 

3. przetargi na dostawy 2. 

na łączną kwotę brutto: 12 892 706,64 zł (netto: 10 831 153,85 zł). 

Podział na referaty: 

 

Referat Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej – 3 przetargi na roboty budowlane: 

 

1. „Przebudowa łazienki w PSP w Kunowie wraz z dostosowaniem do potrzeb osób 

niepełnosprawnych” – 173 862,04 zł brutto (141 351,25 zł netto); 

2. „Budowa sieci kanalizacyjnej Janik-Kunów” – 7 209 814,24 zł brutto (5 861 637,59 zł 

netto); 
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3. „Przebudowa stacji wodociągowej w Biechowie wraz z awaryjnym odwiertem”  

– 467 400,00 zł brutto (380 000,00 zł netto). 

 

RAZEM BRUTTO: 7 851 076,28 zł (netto: 6 382 988,84 zł) 

 

Referat Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej – 3 przetargi na usługi: 

 

1. Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci 

kanalizacyjnej Janik-Kunów” – 280 440,00 zł brutto (228 000,00 zł netto); 

2. Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadań pn.: Zadanie nr 1. „Przebudowa budynku 

po Zespole Szkół w Kunowie”; Zadanie nr 2. „Przebudowa dachu wraz  

z termomodernizacją dworku w Chocimowie”; Zadanie nr 3. „Budowa strefy relaksu przy  

ul. Laski w Kunowie wraz z placem zabaw, siłownią zewnętrzną i skateparkiem”; Zadanie 

nr 4. „Termomodernizacja i przebudowa budynku urzędu w Kunowie”; Zadanie nr 5. 

„Utworzenie Domu Pomocy Społecznej w Dołach Biskupich” – 197 230,50 zł brutto  

(160 350,00 zł netto); 

3. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kunów” – 693 339,45 zł brutto  

(563 690,61 zł netto). 

 

Referat Oświaty i Spraw Społecznych – 1 przetarg na usługę: 

 

„Dowóz dzieci z terenu gminy Kunów do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Antoniego Hedy 

„Szarego” w Kunowie, Publicznego Przedszkola w Kunowie, Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego w Janiku, Publicznej Szkoły Podstawowej w Wymysłowie” – 293 526,18 zł 

brutto (271 783,50 zł netto). 

 

Referat Spraw Obywatelskich, Rolnictwa i Środowiska – 3 przetargi na usługi: 

 

1.  „Odbieranie odpadów komunalnych z terenu gminy Kunów od właścicieli nieruchomości, 

na których zamieszkują mieszkańcy i ich zagospodarowanie na okres od 01.08.2020 r. do 

31.12.2020 r.” – 794 758,50 zł brutto (735 887,50 zł netto); 

2. „Odbieranie odpadów komunalnych z terenu gminy Kunów od właścicieli nieruchomości, 

na których zamieszkują mieszkańcy i ich zagospodarowanie na okres od 01.08.2020 r. do 
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dnia zawarcia umowy z Wykonawcą wybranym w postępowaniu toczącym się jako przetarg 

nieograniczony pod znakiem ZP.I.271.6.2020, jednak nie dłużej niż do dnia 30.09.2020 r.” 

– zamówienie z wolnej ręki – 340 032,60 zł brutto (314 845,00 zł netto); 

3. „Odbieranie odpadów komunalnych z terenu gminy Kunów od właścicieli nieruchomości, 

na których zamieszkują mieszkańcy i ich zagospodarowanie na okres od 01.01.2021 r. do 

31.12.2021 r.” – przetarg unijny – 1 664 893,44 zł brutto (1 541 568,00 zł netto). 

 

RAZEM BRUTTO: 4 264 220,67 zł (netto: 3 816 124,61 zł) 

 

Referat Oświaty i Spraw Społecznych – 1 przetarg na dostawę 

 

„Dostawa jednego fabrycznie nowego autobusu przystosowanego do przewozu osób 

niepełnosprawnych” – 189 297,00 zł brutto (153 900,00 zł netto). 

 

Referat Spraw Obywatelskich, Rolnictwa i Środowiska – 1 przetarg na dostawę 

 

„Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb gminy Kunów oraz jej jednostek organizacyjnych” 

– 588 112,69 zł brutto (478 140,40 zł netto). 

    

RAZEM BRUTTO: 777 409,69 zł (netto: 632 040,40 zł) 

 

Zamówienia poniżej 30.000 euro – Regulamin udzielania zamówień publicznych 

 

− ZAPYTANIA OFERTOWE: łączna liczba postępowań – 16 na łączną kwotę brutto: 

474 488,09 zł (netto: 431 122,59 zł). 

 

− ROZEZNANIA CENOWE: łączna liczba postępowań – 12 na łączną kwotę brutto: 

446 143,50 zł (netto: 369 075,98 zł). 

 

Podział na referaty i komórki organizacyjne – zapytania ofertowe: 

 

1. Referat Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej - 1 zapytanie ofertowe na kwotę 

brutto: 127 074,99 zł (netto: 103 313,00 zł). 

2. Referat Spraw Obywatelskich, Rolnictwa i Środowiska - 2 zapytania ofertowe na 
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łączną kwotę brutto: 68 038,40 zł (netto: 59 748,52 zł). 

3. Referat Gospodarki Mieniem - 5 zapytań ofertowych na łączną kwotę brutto:  

19 280,00 zł (netto: 15 674,81 zł). 

4. Referat Finansowy - 1 zapytanie ofertowe na kwotę brutto: 85.730,00 zł (netto:  

85 730,00 zł). 

5. Informatyk - 1 zapytanie ofertowe na kwotę brutto: 18 135,12 zł (netto: 14 744,00 zł). 

6. Referat Organizacyjny (Sekretariat) - 6 zapytań ofertowych na łączną kwotę brutto: 

156 229,58 zł (netto: 151 912,26 zł). 

 

Podział na referaty – rozeznania cenowe: 

 

1. Referat Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej – 7 rozeznań cenowych na 

łączną kwotę brutto: 243 690,40 zł (netto: 204 480,00 zł). 

2. Referat Spraw Obywatelskich, Rolnictwa i Środowiska – 1 rozeznanie cenowe na 

kwotę brutto: 47 822,40 zł (netto: 38 880,00 zł). 

3. Referat Oświaty i Spraw Społecznych - 2 rozeznania cenowe na łączną kwotę 

brutto: 110 650,70 zł (netto: 89 959,92 zł). 

4. Referat Organizacyjny – 2 rozeznania cenowe na łączną kwotę brutto: 43 980,00 zł 

(netto: 35 756,06 zł). 

 

Zamówienia poniżej 10.000 euro – nie stosujemy Regulaminu udzielania zamówień 

publicznych 

 

Łączna liczba postępowań – 389 

na łączną kwotę brutto: 1 116 928,65 zł   

 

Podział na referaty i komórki organizacyjne: 

 

1. Referat Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej - 53 postępowania na łączną kwotę 

brutto: 250 944,82 zł (netto: 217 639,41 zł). 

2. Referat Gospodarki Mieniem - 14 postępowań na łączną kwotę brutto: 23 007,30 zł (netto: 

18 867,82 zł). 

3. Referat Spraw Obywatelskich, Rolnictwa i Środowiska - 89 postępowań na łączną kwotę 
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brutto: 439 341,14 zł. 

4. Referat Oświaty i Spraw Społecznych - 7 postępowań na łączną kwotę brutto: 16 380,94 

zł (netto: 14 263,48 zł). 

5. Urząd Stanu Cywilnego - 13 postępowań na łączną kwotę brutto: 21 758,57 zł (netto:  

17 724,38 zł). 

6. Referat Finansowy - 10 postępowań na łączną kwotę brutto: 7 411,24 zł (netto: 6 271,18 

zł). 

7. Informatyk - 36 postępowań na łączną kwotę brutto: 129.496,17 zł (netto: 104 851,36 zł). 

8. Gminne Centrum Informacji - 63 postępowania na łączną kwotę brutto: 102 858,61 zł 

(netto: 86 715,42 zł). 

9. Koordynator Sportu, Specjalista ds. Zamówień Publicznych - 5 postępowań na łączną 

kwotę brutto: 6 932,00 zł (netto: 5 620,03 zł). 

10. Referat Organizacyjny (Sekretariat) - 99 postępowań na łączną kwotę brutto: 118 797,86 

zł (netto: 95 494,83). 

 

POLITYKI, STRATEGIE I PROGRAMY 
 

Lokalny program rewitalizacji: 

Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Kunów został przyjęty Uchwałą 

Nr LXIX.394.2018 Rady Miejskiej w Kunowie w sprawie uchwalenia „Lokalnego Programu 

Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Kunów”. 

Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Kunów został opracowany w oparciu 

o „Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014 – 2020”. Zakres 

opracowania został dostosowany do wymogów przedstawionych w ww. Wytycznych, tak aby 

było możliwe aplikowanie o środki finansowe ze środków unijnych. W LPR została 

opracowana diagnoza społeczno – gospodarcza, mająca na celu wyznaczenie obszarów 

zdegradowanych na terenie gminy i miasta Kunów i wyznaczenie obszaru rewitalizacji. 

Celem strategicznym Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Kunów jest 

podniesienie jakości życia mieszkańców na zdiagnozowanych obszarach zdegradowanych, 

poprzez realizację zintegrowanych, wzajemnie się uzupełniających i zaplanowanych 

przedsięwzięć rewitalizacyjnych, określonych jako przedsięwzięcia podstawowe  

i uzupełniające. 



 
 

159 
 

                                             RAPORT O STANIE GMINY KUNÓW ZA 2020 ROK 

Zaplanowane do realizacji w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta 

i Gminy Kunów przedsięwzięcia rewitalizacyjne wykazują komplementarność w różnych 

wymiarach, w szczególności dotyczy to komplementarności: przestrzennej, problemowej, 

proceduralno – instytucjonalnej, międzyokresowej i źródeł finansowania.  

 

Stopień realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych: 

Projekty podstawowe: 

1. Rewitalizacja zdegradowanych terenów przemysłowych po byłej Fabryce Maszyn 

Rolniczych AGROMET w Kunowie – założono: zlikwidowanie starej kompresorowni 

i budowę myjni dla samochodów ciężarowych i osobowych wraz z zagospodarowaniem 

terenu –  około 3 stanowiska; przebudowę istniejącej sieci wodociągowej – około 2,00 km, 

kanalizacji sanitarnej – około 2,00 km oraz kanalizacji burzowej – około 0,50 km; 

przebudowę i odtworzenie układu komunikacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu – 

około 1,5 km; Rewitalizacja usprawni i poprawi układ komunikacyjny. Założono 

dofinansowanie projektu z RPO WŚ na lata 2014 – 2020, działanie 6.5 –  w 2020 r. brak 

realizacji.  

 

2. Rewitalizacja terenu walcowni w Nietulisku Dużym – założono:  zabezpieczenie ruin 

starej walcowni dla turystycznego udostępnienia osobom zwiedzającym; przygotowanie 

infrastruktury służącej aktywizacji przestrzeni terenu zabytkowego; przeznaczenie części 

terenu w celu rekonstrukcji starożytnej osady związanej z hutnictwem; remonty obiektów 

starej walcowni, które będą nawiązywały do działalności produkcyjnej Staropolskiego 

Okręgu Przemysłowego. Założono dofinansowanie projektu z RPO WŚ na lata 2014 - 2020, 

działanie 6.5 – w 2020 r. brak realizacji. 

 

3. Utworzenie świetlicy środowiskowej dla mieszkańców - Doły Biskupie, poprzez 

remont budynku remizy strażackiej – założono: remont budynku remizy strażackiej 

z dostosowaniem do pełnienia roli świetlicy środowiskowej dla mieszkańców. Założono 

dofinansowanie projektu z RPO WŚ na lata 2014 – 2020, działanie 6.5 – w 2020 r. brak 

realizacji. 
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Projekty uzupełniające:  

1. Zabezpieczenie i przebudowa obiektów gospodarczych dawnej walcowni żelaza 

w Nietulisku Fabrycznym z dostosowaniem ich do funkcji turystycznych  

i kulturalnych -  założono: przebudowę małej stajni na schronisko turystyczne; 

konserwację więźby dachowej budynku zarządu (szkoły) i wymianę pokrycia dachowego; 

przebudowę budynku stajni i magazynu wyrobów z dostosowaniem go do prowadzenia 

działalności kulturalnej; zabezpieczenie murów, wyrównanie i wykonanie trwałego 

podłoża, wykonanie zadaszenia, wykonanie łazienek, pomieszczenia do gry w squasha, 

świetlicy do spotkań i wydarzeń kulturalnych; zagospodarowanie terenu wokół budynku. 

Założono dofinansowanie projektu z RPO WŚ na lata 2014 - 2020, działanie 4.4 - w 2020 

r. brak realizacji.  

 

2. Adaptacja budynku po byłym Zespole Szkół w Kunowie ul. Fabryczna 1 – 

zaplanowano: dostosowanie parteru budynku do potrzeb środowiskowego domu pomocy 

społecznej; dostosowanie piętra budynku na mieszkania socjalne dla mieszkańców. 

Założono dofinansowanie projektu z RPO WŚ na lata 2014 - 2020, działanie 7.3 – w 2020 

r. brak realizacji. 

 

3. W dolinie rzeki Świśliny i zapory Wióry – wycieczki rowerowe szlakiem Gombrowicza 

- od Małoszyc do Dołów Biskupich. – założono: wyznaczenie ścieżki rowerowej  

z obiektami – ścieżkami dydaktycznymi. Założono dofinansowanie ze środków własnych, 

w 2020 brak realizacji . 

 

4. Stworzenie kompleksu turystyczno – sportowego nad rzeką Świśliną w dawnych 

posiadłościach Witulin - rodziny Gombrowiczów – założono: budowę kompleksu 

sportowo – rekreacyjnego na terenie sołectwa; utworzenie izby pamięci o Gombrowiczu w 

budynku miejscowej szkoły. Założono dofinansowanie projektu z RPO WŚ na lata 2014 - 

2020, działanie 4.4 - w 2020 r. brak realizacji. 

 

5. W dolinie rzeki Świśliny i do zapory Wióry - utworzenie bazy  noclegowej - czyli 

agroturystyka – założono: utworzenie bazy noclegowej - agroturystyki, małej gastronomii 
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na terenie miejscowości Doły Biskupie i Nietulisko Duże. Założono dofinansowanie ze 

środków własnych, w 2020 r. brak realizacji. 

 

6. Śladami dinozaurów nad zaporą  Wióry – Bałtów – Doły Biskupie ścieżka rowerowa - 

lub szlak turystyczny – założono: stworzenie przyrodniczej ścieżki edukacyjnej związanej 

ze znaleziskiem skamieniałości dinozaurów. Założono dofinansowanie ze środków 

własnych, w 2020 r. brak realizacji. 

 

7. Rozbudowa i termomodernizacja budynku remizy OSP w Nietulisku Dużym – 

założono: remont, rozbudowę, ocieplenie istniejącego budynku OSP, wymianę dachu oraz 

zagospodarowanie i wykorzystanie części świetlicowej; dobudowę garażu, pomieszczenia 

sanitarnego, szatni dla strażaków. Założono dofinansowanie projektu z RPO WŚ na lata 

2014 –  2020, działanie 3.3 – w 2020 r. brak realizacji. 

 Gmina Kunów posiada projekt pn. „Projekt rozbudowy i modernizacji remizy OSP 

w Nietulisku Dużym”, uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę. W miarę posiadanych 

środków budżetowych realizacja inwestycji będzie planowana do wykonania w latach 

następnych. 

8. Zadanie publiczne w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” – założono: realizację 

zadania publicznego w okresie trwałości projektu w ramach Programu Wieloletniego 

„Senior+” na lata 2015 – 2020. Dzienny Dom „Senior+” w Kunowie ul. Fabryczna, oddano 

do użytku w grudniu 2017 r. Od stycznia 2018 roku działalność bieżąca Dziennego Domu 

„Senior+” dofinansowana z budżetu państwa (poprzez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki 

w Kielcach) polega na realizacji podstawowych usług mających na celu udzielanie pomocy 

w czynnościach dnia codziennego, usługi socjalne – gorący posiłek oraz innych usług 

wspomagających (edukacyjnych, kulturalno – oświatowych, aktywności ruchowej lub 

kinezyterapii, sportowo – rekreacyjnych, aktywizujące społecznie, terapii zajęciowej), 

dostosowanych do potrzeb seniorów, dla osób nieaktywnych zawodowo, które ukończyły 

60 rok życia, spełniających warunki ustalone na podstawie art. 97 ust. 1 i 5 ustawy  

o pomocy społecznej. Dzienny Dom „Senior+” działa od poniedziałku do piątku  

(z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), w godzinach 800 – 1600.  W roku 2020 

liczba seniorów objętych pomocą to 20 osób. 
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9. Rewitalizacja spichlerza w Kunowie – założono: modernizację budynku w celu 

zachowania jego dotychczasowego charakteru; zamontowanie instalacji wodociągowej, 

kanalizacyjnej i elektrycznej; zagospodarowanie pozostałego terenu wokół spichlerza;  

stworzenie nowej oferty turystyczno – kulturalnej. Założono dofinansowanie projektu  

z RPO WŚ na lata 2014 - 2020, działanie 4.4 - w 2020 r. brak realizacji.  

 

10. Prowadzenie zajęć szachowych - nauka gry w szachy – założono: zajęcia szachowe 

w świetlicach wiejskich w miejscowościach: Nietulisko Duże, Doły Biskupie, Kunów 

Piaski. Założono dofinansowanie ze środków własnych, w 2020 r. brak realizacji. 

Za proces zarządzania i monitoringu wdrażania LPR od czerwca 2019 roku 

odpowiedzialny jest Referat Spraw Obywatelskich, Rolnictwa i Środowiska w Urzędzie Miasta 

i Gminy w Kunowie wraz z innymi merytorycznymi referatami i jednostkami gminy. 

W okresie obejmującym Raport nie zgłoszono i nie wprowadzono aktualizacji oraz zmian 

formalnych do LPR. 

Roczny Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 

Dnia 7 listopada 2019 roku zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta 

i Gminy w Kunowie Nr 239.2019 z dnia 24 października 2019 r. przeprowadzone zostały 

konsultacje społeczne, których celem było zebranie opinii uprawnionych podmiotów 

działających na terenie gminy Kunów w związku z przygotowaniem projektu uchwały Rady 

Miejskiej w Kunowie w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Kunów                                   

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na 2020 rok”. Z przebiegu konsultacji sporządzono protokół, który przedłożono 

Burmistrzowi Miasta i Gminy w Kunowie. 

„Program współpracy Gminy Kunów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok” został przyjęty 

Uchwałą Nr XXII.136.2019 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28.11.2019 r. oraz Uchwałą Nr 

XXV.155.2019 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2019 r. Dokument ten został 

opracowany we współpracy z przedstawicielami organizacji działających na terenie naszej 

gminy i określa zakres oraz formę współpracy.  
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Głównym celem programu było wzmocnienie sektora pozarządowego poprzez budowanie 

partnerstwa pomiędzy gminą, a organizacjami oraz efektywne wykorzystywanie ich potencjału 

i społecznej aktywności w zaspokajaniu potrzeb zbiorowych mieszkańców, a także umacnianie 

lokalnych działań poprzez stworzenie warunków dla powstania inicjatyw i struktur 

funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnej. 

Za realizację Programu zgodną z jego założeniami ze strony samorządu szczebla gminnego 

odpowiadają: 

1. Rada Miejska i jej komisje w zakresie wytyczania polityki społecznej i finansowej 

gminy; podejmowania decyzji o kierunkach współpracy z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego,  

2. Burmistrz w zakresie: 

− ogłaszania otwartych konkursów ofert na realizację zadań własnych gminy  

w oparciu o dokumentację przygotowaną przez merytoryczny referat,  

− ustalania składu komisji konkursowej i trybu jej pracy, 

− zawierania umów z wyłonionymi w otwartych konkursach ofert organizacjami, 

− kontroli stanu realizacji zadania zgodnie z przedłożoną w konkursie ofertą,  

− kontroli efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania określonego  

w ofercie,  

− kontroli prawidłowości wykorzystania środków otrzymanych na realizację zadania, 

− kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji podczas realizowanego zadania, 

− bieżącej współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego; 

3. Komisja konkursowa w zakresie procedury otwartego konkursu ofert; 

4. Referat Oświaty i Spraw Społecznych w zakresie: 

− koordynowania współpracy samorządu gminnego z organizacjami pozarządowymi 

oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,  
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− bieżących kontaktów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego; 

− zbierania i udostępniania danych o organizacjach pozarządowych oraz innych 

podmiotach prowadzących działalność pożytku publicznego, 

− publikowania informacji o organizacjach pozarządowych oraz innych podmiotach 

prowadzących działalność pożytku publicznego w Biuletynie Informacji Publicznej 

oraz na stronach internetowych urzędu. 

Publiczne Przedszkole w Kunowie w 2020 roku realizowało następujące programy: 

Program adaptacyjny dla dzieci 3-letnich „Z uśmiechem do przedszkola”.  

Data powstania: 28.08.2020 r. Tryb przyjęcia – Uchwała Rady Pedagogicznej Publicznego 

Przedszkola w Kunowie nr 98/2020. Podstawowe założenia: 

Celem głównym programu jest stworzenie dzieciom odpowiednich warunków do 

szybkiej adaptacji w nowym środowisku społecznym jakim jest przedszkole oraz nawiązanie 

współpracy z domem rodzinnym przedszkolaków w celu określenia wspólnych działań 

odnośnie adaptacji i stworzenia atmosfery wzajemnego zaufania i akceptacji. Stan realizacji na 

koniec 2020 roku – w trakcie realizacji. Osoby odpowiedzialne za realizację:  nauczyciele  

i dyrektor przedszkola. 

Ekologiczny program własny pn. „Eko Przedszkolak” na rok szkolny 2019/2020.  

Data powstania: 27.05.2019 r. Tryb przyjęcia - Uchwała Rady Pedagogicznej Publicznego 

Przedszkola w Kunowie nr 91/2019. Podstawowe założenia: 

Program edukacji ekologicznej opracowany został dla dzieci w wieku przedszkolnym 

od 3 do 6 roku życia i przeznaczony jest do realizacji we wszystkich grupach wiekowych                           

w Publicznym Przedszkolu w Kunowie. Program opracowano tak, aby potrzeba poznania 

wynikała z zainteresowania samego dziecka. Poznawanie świata za pomocą działania                     

i zmysłów jest dla niego sprawą nadrzędną i naturalną, biorąc pod uwagę rozwój dziecka               

w wieku przedszkolnym. Stan realizacji na koniec 2020 roku – zakończony. Osoby 

odpowiedzialne za realizację: nauczyciele i dyrektor przedszkola. 
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Program wychowawczo – profilaktyczny.  

Data powstania: 28.08.2020 r. Tryb przyjęcia – Uchwała Rady Pedagogicznej Publicznego 

Przedszkola w Kunowie nr 98/2020. Podstawowe założenia: 

Celem głównym programu jest dążenie do eliminowania zachowań agresywnych, 

przestrzeganie kompromisu w zabawie, nauczyciel starał się dbać o zgodne funkcjonowanie  

w grupie, budowanie systemu wartości, wskazywanie dzieciom to, co dobre i złe, kształtowanie 

odporności emocjonalnej, wpajanie nawyków poprawnego zachowania, kształtowanie 

poprawnych relacji między dziećmi. Stan realizacji na koniec 2020 roku – w trakcie realizacji. 

Osoby odpowiedzialne za realizację -  nauczyciele i dyrektor przedszkola. 

Program „Kolorowa matematyka”. 

Data powstania: 28.08.2020 r. Tryb przyjęcia – Uchwała Rady Pedagogicznej Publicznego 

Przedszkola w Kunowie nr 98/2020. Podstawowe założenia: 

Celem głównym programu jest nauka poprzez zabawę   i   działania   za   pomocą   

konkretów i   praktycznych   ćwiczeń.  Stan realizacji na koniec 2020 roku – w trakcie realizacji. 

Osoby odpowiedzialne za realizację: nauczyciele i dyrektor przedszkola. 

„Koncepcja pracy Publicznego Przedszkola w Kunowie”. 

Data powstania: 25.11.2020 r. Tryb przyjęcia – Uchwała Rady Pedagogicznej Publicznego 

Przedszkola w Kunowie nr 104/2020. Podstawowe założenia: 

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych  

w aktach prawnych: ustawie prawo oświatowe oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym 

w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego i Statucie 

Przedszkola. Stan realizacji na koniec 2020 roku – w trakcie realizacji. Osoby odpowiedzialne 

za realizację: nauczyciele i dyrektor przedszkola. 
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Publiczna Szkoła Podstawowa im. Antoniego Hedy „Szarego” w Kunowie w 2020 roku 

realizowała następujące programy: 

Szkolny Program wychowawczo -  profilaktyczny 

Data powstania: 30.09.2020 r. Tryb przyjęcia – Uchwała Rady Pedagogicznej PSP  

im. Antoniego Hedy „Szarego” w Kunowie nr 1/2020/2021. Podstawowe założenia: 

Celem głównym programu profilaktyczno – wychowawczego jest wspieranie 

osobowości młodego człowieka, zdobycie przez ucznia wiedzy i umiejętności pozwalających 

na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowanie zachowań prozdrowotnych, 

kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, kształtowanie hierarchii systemu 

wartości, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczeń – nauczyciel, 

kształtowanie postaw patriotycznych, proekologicznych, profilaktyka agresji, przemocy, 

cyberprzemocy,  e – uzależnień, udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej uczniom. 

Stan realizacji na koniec 2020 roku – w trakcie realizacji. Osoby odpowiedzialne za realizację 

– pedagodzy szkolni. 

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Janiku w 2020 roku realizował następujące programy: 

Program wychowawczo -  profilaktyczny. 

Data powstania: 09.10.2018 r. Tryb przyjęcia – Uchwała Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno 

– Przedszkolnego w Janiku nr 5/2018/2019. Podstawowe założenia: 

Celem głównym programu profilaktyczno – wychowawczego jest wszechstronny 

rozwój ucznia, kształtowanie postaw prospołecznych, przeciwdziałania zachowaniom 

ryzykownym, kształtowanie odpowiedzialności za siebie i innych. Celem programu jest także 

prowadzenie działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganie ucznia w jego rozwoju 

ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, psychicznej, społecznej. 

Stan realizacji na koniec 2020 roku – w trakcie realizacji. Osoby odpowiedzialne za realizację 

– dyrektor, pedagog szkolny, wychowawcy. 
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Publiczna Szkoła Podstawowa w Wymysłowie w 2020 roku realizowało następujące 

programy: 

Program wychowawczo - profilaktyczno  

Data powstania: 31.08. 2020 r. Tryb przyjęcia – Uchwała Rady Pedagogicznej PSP  

w Wymysłowie nr 1/2020/2021 Podstawowe założenia: 

Celem głównym programu profilaktyczno – wychowawczego jest wspomaganie 

wychowanków w osiąganiu wszechstronnego rozwoju, kształtowanie postawy, umożliwianie 

korygowania deficytów w celu optymalizacji osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz 

zapobieganie zagrożeniom poprzez profilaktykę, przeciwdziałanie istniejącym zagrożeniom     

i wsparcie uczniów, dzieci w trudnych sytuacjach. Stan realizacji na koniec 2020 roku –  

w trakcie realizacji. Osoby odpowiedzialne za realizację – dyrektor, pedagog szkolny, 

wychowawcy. 

Kompleksowy plan rozwoju szkół Gminy Kunów na lata 2017-2023 

Uchwałą Nr XXXVIII/21/16 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 24 listopada 2016 r. 

został przyjęty „Kompleksowy plan rozwoju szkół Gminy Kunów na lata 2017-2023”. 

Dokument ten, został opracowany w odpowiedzi na rosnące potrzeby szkół w regionie 

oraz dotyczy skutecznych działań zmierzających do wykreowania nowoczesnej szkoły 

kształcącej na wysokim poziomie i przygotowującej uczniów do sprawnego poruszania się na 

rynku pracy. Stan realizacji na koniec 2020 r. - w trakcie realizacji. Osoby odpowiedzialne za 

jego realizację – Zespół ds. Oświaty. 

 

Strategia rozwiązywania problemów społecznych dla miasta i gminy Kunów  

na lata 2016-2020 - realizowana przez MGOPS w Kunowie 

 

Strategia została przyjęta Uchwałą Nr XXI/138/16 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 

25 lutego 2016 r. Zarządzeniem Nr 17/17 Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie z dnia 

16.01.2017r. Kierownik MGOPS w Kunowie został zobowiązany do składania corocznie do 30 
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marca informacji z realizacji w/w Strategii, na podstawie danych pozyskanych od osób 

odpowiedzialnych za realizację poszczególnych zadań organizacyjnych. 

 

W „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta i Gminy Kunów” 

wizję zdefiniowano w następujący sposób: Polityka społeczna Gminy Kunów dąży do poprawy 

standardu życia mieszkańców poprzez zrównoważony rozwój gospodarczy oraz 

przeciwdziałanie niekorzystnym zjawiskom społecznym. 

 

Obszary priorytetowe „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta  

i Gminy Kunów na lata 2016-2020: wysoki standard życia w gminie, minimalizacja zjawisk 

dysfunkcyjnych i włączenie społeczne. 

 

Plan strategiczny „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta  

i Gminy Kunów na lata 2016-2020, obszary priorytetowe, cele operacyjne: 

 

Poprawa standardu życia mieszkańców 

Cel operacyjny 1 

Rozwój infrastruktury społecznej 

Cel operacyjny 2 

Rozwój sektora ekonomii społecznej 

Cel operacyjny 3 

Edukacja i rozwój zasobów ludzkich 

Minimalizacja zjawisk dysfunkcyjnych 

Cel operacyjny 1 

Przeciwdziałanie uzależnieniom i zwalczanie ich skutków 

Cel operacyjny 2 

Przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie oraz ochrona osób jej doświadczających 

Cel operacyjny 3  

Oferta profesjonalnej pomocy społecznej 

Włączenie społeczne 

Cel operacyjny 1 

Realizacja działań z zakresu wspierania rodziny 

Cel operacyjny 2 
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Wzrost jakości życia osób zagrożonych wykluczeniem ( starszych, niepełnosprawnych  

i długotrwale chorych) 

Cel operacyjny 3 

Aktywizacja i integracja społeczeństwa 

 

Gminny Program Wspierania Rodziny dla Miasta i Gminy w Kunowie na lata 2019-2021 

- realizowany przez MGOPS w Kunowie 

 

Program został przyjęty Uchwałą Nr VII.32.2019 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 

31.01.2019 r. Cel główny programu: skuteczne wspieranie rodzin w przywracaniu im zdolności 

do pełnienia ich zadań. Odbiorcami programu są: rodziny zamieszkałe na terenie gminy 

Kunów, doświadczające problemów opiekuńczo-wychowawczych, zagrożonych 

umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej bądź też takie, którym została odebrana lub 

ograniczona władza rodzicielska poprzez umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej. 

 

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 

w Rodzinie dla Miasta i Gminy Kunów na lata 2016-2020 - realizowany przez MGOPS  

w Kunowie 

 

Program został przyjęty Uchwałą Nr XIX/101/15 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 26 

listopada 2015 r. Cel główny programu: zwiększenie skuteczności działań na rzecz 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz stworzenie jednolitego, profesjonalnego systemu 

interwencji i wsparcia dla osób zagrożonych bądź uwikłanych w przemoc. 

Odbiorcami programu są:  

1. Rodziny i osoby dotknięte bezpośrednio zjawiskami przemocy. 

2. Rodziny i osoby zagrożone zjawiskiem przemocy. 

3. Przedstawiciele instytucji i służb pracujących z osobami i rodzinami zagrożonymi bądź 

dotkniętymi przemocą. 

4. Społeczeństwo, które poprzez odpowiednią edukację nabędzie wiedzę o zjawisku przemocy 

domowej, sposobie radzenia sobie z problemem oraz odpowiednim reagowaniem. 
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Program „Wspieraj Seniora” - realizowany przez MGOPS w Kunowie 

 

Program „Wspieraj Seniora” na rok 2020 jest odpowiedzią na potrzeby osób w wieku 

70 lat i więcej, w zakresie ochrony przed zakażeniem COVID-19, w związku z utrzymującym 

się stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Jest to program rządowy. Ma on na 

celu dofinansowanie gmin w zakresie realizacji usługi wsparcia na rzecz seniorów, którzy  

w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu. Usługa wsparcia 

polega w szczególności na dostarczeniu zakupów, zgodnie ze wskazanym przez seniora 

zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środków 

higieny osobistej.  

 

W ramach Programu „Wspieraj Seniora” do 31.12.2020 r. skorzystało: 

− 2 osoby w wieku 70 lat i więcej; 

− 3 osoby w wieku poniżej 70 lat (szczególne przypadki).  

 

Koszt programu: 2 826,85 zł, w tym dotacja 2 261,48 zł i środki własne 565,37 zł. 

 

Program „Aktywnością przeciw wykluczeniu” - realizowany przez MGOPS w Kunowie 

 

Projekt realizowany jest w partnerstwie: Lider: Gmina Kunów/Miejsko-Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kunowie, ul. Warszawska 45b, 27-415 Kunów, Partner: Zakład 

Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, ul. Ignacego Paderewskiego 55, 25-950 Kielce. 

 

Projekt dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego 2014-2020 – Europejski Fundusz Społeczny. Działanie: 9.1 „Aktywna 

integracja zwiększająca szansę na zatrudnienie”. Działania: kontrakt socjalny, świadczenia 

pieniężne z pomocy społecznej, terapia, poradnictwo indywidualne i grupowe, akademia 

kompetencji społecznych, inicjatywy lokalne, spotkania integracyjne dla rodzin, wizyty 

studyjne, kursy umożliwiające nabycie, podniesienie kwalifikacji, kompetencji zawodowych tj. 

 aranżacja terenów zielonych, monter zabudowy i robót wykończeniowych. Program obejmuje 

stypendium szkoleniowe oraz aktywizację zawodową – staże trwające 6 miesięcy (stypendium 

stażowe). Kwota dofinansowania: 648.105,50 zł. Wkład własny: 116.256,00> tj. 15,21 %. 

Razem: 764 361,50 zł. Okres realizacji projektu: 01.09.2019 – 31.08.2021 r. I grupa : XI.2019 
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– IV. 2021  - 10 osób, II grupa: VIII.2020 – VII.2021 - 10 osób (1 osoba zrezygnowała, obecnie 

jest 9). 

 

W MGOPS w Kunowie do realizacji projektu został przesunięty jeden pracownik – na 

stanowisko pracownika socjalnego (1 etat) – w ramach wkładu własnego (na okres 01.09.2019-

31.08.2021). Pracownik socjalny odpowiedzialny jest za: 

− prowadzenie pracy socjalnej i udzielanie pomocy uczestnikom projektu zgodnie z zasadami 

etyki zawodowej, 

− aktywizację i motywowanie osób i rodzin w przezwyciężeniu ich trudności życiowych  

w celu zdobycia większej samodzielności, 

− motywowanie do uczestnictwa w projekcie, 

− sporządzanie kontraktów socjalnych, 

− pomoc w kompletowaniu dokumentów niezbędnych do wywiadów środowiskowych, 

− inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową, 

− prowadzenie korespondencji, gromadzenie i przechowywanie dokumentacji merytorycznej 

MGOPS jak również uczestników projektu, 

− dokonywanie sprawozdawczości wewnętrznej (cząstkowej, końcowej) z realizacji działań  

projektowych, 

− opisywanie dokumentacji merytorycznej i uczestników projektu zgodnie z wytycznymi. 

 

Ponadto główna księgowa MGOPS w ramach dodatku specjalnego (od 01.10.2019 do 

31.08.2021) – opracowuje ścieżkę reintegracji indywidualnej dla każdego uczestnika projektu 

z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów potencjału predyspozycji i potrzeb 

oraz wybór instrumentów  działania jak również w ramach swoich obowiązków odpowiada za 

dokumentację finansową Lidera i Partnera, wypłatę świadczeń z pomocy społecznej, 

sprawozdawczość finansową z realizacji działań projektowych, sporządzanie wniosków   

o płatność oraz sporządzenie sprawozdań budżetowych z zakresu projektu.   

 

W roku 2020 r. w projekcie „Aktywnością przeciw wykluczeniu” udział brało łącznie 20 

osób. Od XI. 2019 r. do chwili obecnej udział w projekcie kontynuuje pierwsza, 10 osobowa 

grupa (8 kobiet, 2 mężczyzn), z którymi został podpisany kontrakt socjalny, który zobowiązał 

uczestników projektu do określonych działań zgodnie ze ścieżką reintegracji społeczno-

zawodowej określoną przez opiekuna merytorycznego ścieżki reintegracji. W projekcie 
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uczestniczy jedna osoba niepełnosprawna. Uczestnicy tej grupy po odbyciu spotkań z doradcą 

zawodowym, od 15.01.2020 r. do 28.02.2020 r. odbyli szkolenie w zakresie „Monter zabudowy 

i robót wykończeniowych”. Uczestnicy w ramach szkolenia pomalowali korytarze  

w Urzędzie Miasta i Gminy w Kunowie oraz w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy 

Społecznej. Zostały pomalowane także łazienki, pokój pracowników socjalnych oraz wszystkie 

drzwi w MGOPS. Uczestnicy projektu za udział w kursie otrzymali stypendium szkoleniowe 

wypłacane przez ZDZ w Kielcach oraz otrzymali z funduszy pomocy społecznej  MGOPS  

w Kunowie - dwa  zasiłki celowe po 300 zł ( I. 2020 r.  i IV. 2020 r.) 

Niestety ze względu na obowiązujący stan zagrożenia związany z panującą pandemią  

i rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, pierwsza edycja Akademii Kompetencji 

Społecznych w planowanym okresie nie mogła być zrealizowana. Zaplanowane były zajęcia 

integracyjne w ramach Akademii kompetencji społecznych (8 modułów) oraz 2 dniowy wyjazd 

w okolice Warszawy i Płocka. Zostały wstrzymane także na ok. dwa miesiące, działania 

przygotowawcze do realizacji staży dla pierwszej grupy uczestników projektu. 

 

W czerwcu 2020 r. ze względu na stopniowe znoszenie obostrzeń związanych  

z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu epidemii pierwsza grupa rozpoczęła płatne staże  

w Zakładzie Gospodarki Komunalno-Mieszkaniowej w Kunowie. Staż zakończył się 

28.11.2020 r. Uczestnicy projektu otrzymywali stypendium stażowe. Obecnie cały czas 

realizują kontrakty socjalne oraz oczekują na realizacje zaległych wcześniej Akademii 

Kompetencji Społecznych. 

W sierpniu tj. 24.08.2020 r. udział w projekcie rozpoczęła druga grupa (10 kobiet). Jednak  

w związku z panującą cały czas pandemią i rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-

2 wprowadzono ograniczenia, co do liczby osób podczas spotkań (do 5 osób), dlatego też 

działania zaplanowane w harmonogramie uległy zmianie. W/w grupa nie rozpoczęła kursu 

„Aranżacja terenów zielonych”, nie wzięła udziału w planowanej na miesiąc październik 2020 

r - Akademii Kompetencji Społecznych. Natomiast 8 grudnia 2020 r. rozpoczęła staże  

w Zakładzie Gospodarki Komunalno-Mieszkaniowej w Kunowie.  Ponadto druga grupa  

w miesiącu X i XII. 2020 r. otrzymała z funduszy pomocy społecznej zasiłki celowe po 300 zł 

na bieżące potrzeby. 

            

         W roku 2020 r., druga grupa zrealizowała: 40 godzin warsztatów terapeutycznych 

(indywidualne wsparcie psychologiczne).  Ich celem było wzrost kompetencji społecznych, 
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rozwój inteligencji emocjonalnej, radzenia sobie ze stresem, wzmocnienie samooceny, 

poczucia własnej wartości, przezwyciężenia problemów życiowych. 

 

Zrealizowano 48 godzin poradnictwa prawnego. Z poradnictwa skorzystali uczestnicy 

projektu I jak i II grupy w formie indywidualnych porad prawnych.  Poradnictwo prawne 

(dyżury) - taka forma wsparcia miała przede wszystkim zagwarantować „otwarcie się” na 

społeczeństwo lokalne i jego problemy/potrzeby. Często osoby znajdujące się w sytuacjach 

problemowych, nie mając środków finansowych na kosztowne konsultacje psychologiczne lub 

prawne, rezygnują z nich, nie rozwiązując problemów, czy też tracą na tzw. niewiedzy. 

W grudniu 2020 r. zorganizowano Mikołajki dla dzieci uczestników projektu, dzieci  

z bezpośredniego i pośredniego otoczenia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.  

W czasie spotkania zostały rozdane paczki mikołajkowe zachowując wszelkie środki 

ostrożności i bezpieczeństwa ze względu na panującą w całym kraju pandemią COVID-19.  

Z tego też względu paczki były wręczone indywidualnie, bez spotkania grupowego. 

 

Wydatki poniesione przez MGOPS w Kunowie w ramach realizacji projektu za okres 

01.01.2020 do 31.12.2020:  

− wynagrodzenie pracownika socjalnego 1 etat, wkład własny, łączna kwota  48.374,19 

zł, 

− wynagrodzenie opiekuna merytorycznego ścieżki reintegracji społeczno-zawodowej 

(dodatek do wynagrodzenia do 40%) – 11 656,46 zł, 

− zakup słodyczy do paczek mikołajkowych - 577,80 zł, 

− zakup artykułów chemicznych do paczek mikołajkowych (elektryczne szczoteczki do 

zębów, pasty do zębów, zestaw kosmetyków dla dzieci – 3 622,20 zł, 

− porady prawne za rok 2020 r. – 4 800 zł, 

− indywidualne poradnictwo psychologiczne za 2020 r. -  3 200,00 zł, 

− zasiłki celowe z funduszy pomocy społecznej 11 400,00 zł, 

− środki przekazane do partnera ZDZ Kielce na bieżącą realizacje zadań projektowych 

359 047,20 zł. 

 

Wydatki poniesione przez partnera projektu ZDZ w Kielcach w ramach kosztów pośrednich 

– 54 918,92 zł. Koszt realizacji projektu w 2020 r. zamknął się kwotą 497 596,77 zł, w tym 
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dotacja 437 822,58 zł, wkład własny 59 774,19 zł. Realizowane w projekcie koszty pośrednie 

są zgodne z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków. 

 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Kunów za 2020 r. 

Zadania zawarte w ustawie z dnia 26 października 1982 roku o wychowywaniu                           

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi należą do zadań własnych gminy. Realizacja 

tych zadań prowadzona jest w postaci Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Kunów uchwalanego 

corocznie przez Radę Miejską w Kunowie. 

W celu inicjowania działań w powyższym zakresie Burmistrz Miasta i Gminy  

w Kunowie powołał Gminną Komisję Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych (zwaną dalej: GKPiRPA) w liczbie ośmiu osób. W skład Komisji wchodzą 

osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.  

Podstawowe zadania Komisji obejmują podejmowanie działań zmierzających do 

ograniczania spożycia napojów alkoholowych oraz zmiany struktury ich spożycia, inicjowanie                    

i wspieranie przedsięwzięć mających na celu zmianę obyczajów w zakresie spożywania tych 

napojów, przeciwdziałanie i usuwanie następstw nadużywania alkoholu, a także wspieranie 

działalności w tym zakresie organizacji społecznych. Do działań związanych z profilaktyką                        

w sensie ustawowym należy też zaliczyć działania promujące zdrowie, leczenie i rehabilitację, 

pomoc rodzinie w radzeniu sobie z alkoholizmem jej członka. Leczenie odwykowe mogą 

prowadzić tylko specjaliści, zaś terapia pedagogiczna może być prowadzona przez pedagogów, 

psychologów, lekarzy, nauczycieli ze specjalnością: socjoterapia.  

   Źródłem finansowania zadań zawartych w Programie są środki finansowe z budżetu 

Gminy Kunów, pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych. Zaplanowana wysokość tych środków na rok 2020 wynosiła 126 486 zł,                           

a wydatkowano 110 681 zł.  

W związku z panującą pandemią COVID- 19 Komisja zmieniła swój plan działania 

kierując swoje zadania głównie na profilaktykę oraz pracę zdalną. 
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W realizacji zadań Programu Komisja współpracowała ze szkołami z terenu gminy, 

Miejsko - Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Policją, Sądem i Niepublicznym 

Ośrodkiem Zdrowia w Kunowie. 

W 2020 roku odbyło się 8 posiedzeń, na których Komisja podejmowała interwencje, 

przeciwdziałała alkoholizmowi i przemocy, motywowała do podjęcia leczenia przez osoby 

uzależnione od alkoholu. Wszystkie zadania realizowane były zgodnie z przyjętym „Gminnym 

Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania 

Narkomanii w Gminie Kunów na 2020 rok” (uchwała nr XXV.153.2019 Rady Miejskiej                                  

w Kunowie z 27 grudnia 2019 r. zmieniona uchwałą Nr XLII.251.2020 z dnia 1października 

2020 r.) 

Jednym z zadań Komisji jest zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej                           

i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem oraz udzielania pomocy 

rodzinom, w których występują problemy uzależnień. Zadanie to realizowane jest w Punkcie 

Konsultacyjnym. Punkt Konsultacyjny prowadzony jest przez terapeutę ds. uzależnień. Punkt                           

w 2020 roku był czynny jeden raz w tygodniu po trzy godziny – okresowo odbywała się praca 

zdalna. W czasie spotkań terapeutka ds. uzależnień spotykała się z osobami zarówno 

uzależnionymi jak i współuzależnionymi. Podczas tych spotkań zainteresowani uzyskali 

podstawową wiedzę o chorobie alkoholowej, sposobie radzenia sobie z problemem 

alkoholowym jak i możliwych do podjęcia krokach prawnych w trudnych sytuacjach 

związanych  z uzależnieniem. 

W 2020 roku terapeutka odbyła 45 zajęć, w których wzięło udział 128 osób, w tym                           

15 współuzależnionych. Kontakt z punktem konsultacyjnym miało 26 osób uzależnionych.                    

Na spotkania systematycznie przychodzi 8 osób uzależnionych a 6 współuzależnionych jest                              

w stałym kontakcie. Terapeutka, umożliwiła również 31 osobom skorzystanie z konsultacji                        

z lekarzem psychiatrą, 21 osób rozpoczęło systematyczne leczenie psychiatryczne. Dodatkowo 

terapeutka przeprowadziła 8 lekcji profilaktycznych w szkołach. Należy podkreślić, iż program 

dla dzieci i młodzieży działa sprawnie. Informacje na temat uzależnień, istniejących zagrożeń 

(szczególnie dla dzieci z grup ryzyka), metod radzenia sobie z natarczywością grup 

rówieśniczych (zapoznanie się z asertywnością), sposobów wpływania na swoją własną 

podatność (radzenie sobie z uczuciami) są przekazywane na zasadzie “burzy mózgów”, czyli 

ścisłej współpracy z młodzieżą. Program jest otwarty, czyli uzupełniany w trakcie prowadzenia           
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o zgłaszane na bieżąco przez młodzież tematy. Terapeutka dysponuje opracowanym na 

Uniwersytecie Jagiellońskim Programem Profilaktycznym Umiejętności Życiowych, który 

nieodpłatnie przeprowadza w szkołach. 

 Specjalista psychoterapii uzależnień w 2020 roku udzieliła 71 konsultacji- okresowo 

praca odbywała się zdalnie, w tym: 

− dla 28 osób uzależnionych od alkoholu; 

− dla 23 osób współuzależnionych (doświadczających jednocześnie różnych form 

pomocy); 

− dla 2  osób uzależnionych od komputera; 

− dla 1 osoby uzależnionej od zakupów; 

− dla 1 osoby uzależnionej od jedzenia; 

− dla 4 osób doświadczających przemocy w rodzinie (bez problemu alkoholowego); 

− dla 5 osób - rodziców związanych z problemem zażywania przez dziecko substancji 

odurzających; 

− dla 2 osób - rodziców z problemem podejrzewanego uzależnienia dziecka od 

komputera; 

− dla 1 osoby z trudnościami z powodu choroby psychicznej osoby bliskiej; 

− dla 1 osoby - rodzica z trudnościami wychowawczymi (agresja dziecka). 

W całym 2020 roku Komisja prowadziła działania w stosunku do osób nadużywających 

alkoholu, zgłoszonych przez rodziny i „czynniki społeczne”, instytucje oraz wykrytych poprzez 

tzw. działania sprawdzające, polegające na zapraszaniu osób, które już zostały zdiagnozowane. 

Ze względu na panującą pandemię Komisja nie kierowała wniosków do sądu. 

W roku 2020 komisja cyklicznie zapraszała osoby nadużywające alkoholu, na 

spotkaniach łącznie przeprowadzono rozmowy z 22 osobami oraz z 8 osobami z ich rodzin. 

Zaproszenia do osób nadużywających alkohol kierowane były kilkakrotnie z różnym skutkiem. 

Zdarzały się również spotkania nierejestrowane. Są to spotkania na ulicy, rozmowy 

telefoniczne lub prywatnie z osobami zainteresowanymi problemami uzależnienia, których  

w 2020 roku było znacznie więcej. 
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Kluczowym zadaniem realizowanym przez GKPiRPA jest profilaktyka skierowana do 

dzieci  i młodzieży. W celu stworzenia młodzieży lepszych warunków do zabawy i właściwego 

spędzania wolnego czasu, w 2020 roku część środków przeznaczono na prowadzenie programu,             

z klubem sportowym „STAL”. Podczas wakacji zorganizowane zostały zajęcia pod nazwą 

„Turniej Dzikich Drużyn”. Zaplanowane działania z okazji Dnia Dziecka na boisku Klubu 

Sportowego „Stal” w Kunowie nie odbyły się ze względu na panują pandemię COVID-19. 

Jednym z zadań GKPiRPA w 2020 r. było również opiniowanie wniosków o sprzedaż 

napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży jak i do spożycia poza miejscem 

sprzedaży. 

Dokonując analizy działalności GKPiRPA w 2020 r. należy stwierdzić, że oprócz działań 

wynikających z jej zadań, wykonywała ona wszystkie inne czynności i przedsięwzięcia 

zaplanowane w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii. To z kolei, wynika ze skali zagrożenia problemami 

uzależnień na terenie gminy Kunów. We wszystkich sprawach Komisja prowadziła swoje 

działania szczególnie ostrożnie, kierując sprawami w ten sposób, żeby w konkretnym 

przypadku maksymalnie pomóc, a przynajmniej zminimalizować problem. Członkowie 

Komisji co roku podnoszą swoje umiejętności uczestnicząc w różnego typu szkoleniach  

i konferencjach. 

  

Program „Czyste powietrze” 

 

Na mocy Porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Kunów a Wojewódzkim 

Funduszem Ochrony Środowiska w Kielcach, w Urzędzie Miasta i Gminy w Kunowie został 

utworzony  w 2019 r. Punkt Przyjmowania Wniosków do Programu "Czyste Powietrze".  

W ramach działania Punktu mieszkańcy gminy Kunów mogą uzyskać niezbędne 

informacje o Programie, warunkach dofinansowania, złożyć wniosek dotacyjny oraz uzyskać 

pomoc przy sporządzaniu wniosku o płatność końcową.  W okresie od 01.01.2020 r. do 

31.12.2020 r. Punkt przesłał do WFOŚiGW w Kielcach  27 wniosków o dofinansowanie 

wymiany źródła ciepła oraz termomodernizację w domach jednorodzinnych. 
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Gminny Program Usuwania Azbestu 

„Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kunów na lata 

2009-2032” został uchwalony na mocy uchwały Nr XXXVII/204/09 Rady Miejskiej  

w Kunowie z dnia 30.07.2009 r. Jego realizacja została rozpoczęta w 2010 roku.  

 Obecnie obowiązujący program został uchwalony na mocy uchwały Rady Miejskiej                      

w Kunowie Nr XXI/149/12 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 26.01.2012 r. w sprawie 

uchwalenia „Gminnego Programu Usuwania Azbestu Gmina Kunów”.  

 Zgodnie z programem oraz regulaminem określającym warunki przyznawania osobom 

fizycznym dofinansowania ze środków budżetu gminy w ramach wydatków na zadania 

określone w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska zatwierdzonym 

zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Kunów, osoby fizyczne usuwające wyroby 

azbestowe (eternit) z budynków mieszkalnych lub gospodarczych mogą uzyskać 

dofinansowanie, które pokrywa koszty załadunku, transportu i unieszkodliwienia odpadów 

zawierających azbest. Demontażu wyrobów dokonują właściciele nieruchomości, co stanowi 

ich wkład własny w realizację zadania związanego z usuwaniem azbestu. Dofinansowanie nie 

jest przyznawane na usunięcie odpadów zawierających azbest pochodzących z budynków 

wykorzystywanych na prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej.  
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 Dofinansowanie wypłacane jest przedsiębiorcy wybieranemu corocznie w drodze 

zapytania ofertowego, który na zlecenie Gminy odbiera odpady z nieruchomości, których 

właściciele złożyli wniosek o przyznanie dofinansowania.  

W ramach realizacji programu Gmina prowadzi również działania edukacyjne dot. 

bezpiecznego postępowania z azbestem. Informacje na ten temat zamieszczone są na stronie 

internetowej Gminy w zakładce Usuwanie azbestu, a wszyscy interesanci zgłaszający się                      

w sprawach dot. azbestu otrzymują materiały informacyjne.   

Zgodnie z posiadaną inwentaryzacją do unieszkodliwienia pozostało w gminie Kunów               

ponad 5000 Mg wyrobów azbestowych, które są nadal wykorzystywane.  

W 2020 roku kontynuowano rozpoczętą w 2010 r. realizację Gminnego Programu 

Usuwania Azbestu. Zgodnie z regulaminem zatwierdzonym zarządzeniem nr 73.2019 

Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie z dnia 18.04.2019 r. określającym  warunki 

przyznawania osobom fizycznym dofinansowania ze środków budżetu gminy w ramach 

wydatków na zadania określone w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 

środowiska na usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest pochodzących  

z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie gminy Kunów, w ramach realizacji 

Gminnego Programu Usuwania Azbestu, przyjęto i rozpatrzono 71 wniosków  

o dofinansowanie odbioru i utylizacji odpadów zawierających azbest. Odebrano 128,44 Mg 

odpadów, na co przeznaczono kwotę 39 256,40 zł. Koszt załadunku, transportu  

i unieszkodliwienia 1 Mg odpadów wyniósł brutto 305,64 zł.  Usługi w tym zakresie na rzecz 

Gminy świadczyła wyłoniona w przetargu firma Prywatne Przedsiębiorstwo Handlowo-

Usługowe „WAGRA” Wacław Ostrowski Wyżnica Kol. 94, 23-251 Dzierzkowice. Odpady 

zawierające azbest zostały przekazane na składowisko odpadów niebezpiecznych w Kraśniku 

prowadzone przez firmę EKO-AZBEST Sp. z o.o.  

W 2020 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Kielcach ogłosił nabór wniosków dla zadań dotyczących usuwania i unieszkodliwiania 

odpadów niebezpiecznych w postaci materiałów zawierających azbest w ramach 

„Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”. Gmina 

Kunów złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji zadania pn. „Usuwanie z terenu gminy 

Kunów odpadów zawierających azbest zalegających na posesjach – transport, zdeponowanie  

i unieszkodliwienie na składowisku odpadów” i uzyskała dotację z Wojewódzkiego Funduszu 
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Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 12 500,00 zł oraz  

z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 

12 500,00 zł, razem 25 000,00 zł.  

 

Ilość odpadów zawierających azbest usunięta w poszczególnych latach i pozostała do usunięcia w Mg. 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie miasta i gminy Kunów został przyjęty Uchwałą nr XXX.188.2020 Rady Miejskiej              

w Kunowie z dnia 24 marca 2020 r. 

Celami programu są: zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi, zapobieganie 

bezdomności zwierząt, zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt, edukacja mieszkańców 

miasta i gminy Kunów w zakresie adopcji, humanitarnego traktowania zwierząt oraz 

obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, propagowanie ograniczania i kontroli 

rozrodczości zwierząt domowych w szczególności psów i kotów. 

Zadanie to zostało powierzone Kunowskiemu Stowarzyszeniu Pomocy Zwierzętom 

”Podaj Łapę”, które prowadzi miejsce czasowego przetrzymywania zwierząt znajdujące się na 

bazie Zakładu Gospodarki Komunalno-Mieszkaniowej w Kunowie. W 2020 roku gmina 
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zapewniła opiekę 64 psom, z których 29 zostało przekazanych do adopcji, 10 szt. zostało 

odebranych przez właścicieli, 3 szt. zostały przekazane do Schroniska dla zwierząt w Janiku, 

10 szt. poddano eutanazji (poszkodowane w wypadkach drogowych i ślepe mioty), a pozostałe 

12 szt. są pod opieką Kunowskiego Stowarzyszenia Pomocy Zwierzętom w Kunowie. Ponadto 

gmina zapewniła opiekę 19 kotom, z których 7 przekazano do adopcji, 2 koty zostały uśpione 

(poszkodowane w wypadkach drogowych), a 10 kotów jest pod opieką Kunowskiego 

Stowarzyszenia. Całkowity koszt opieki nad zwierzętami wyniósł 25 700,00 zł.  

 

Strategia Rozwoju Gminy Kunów 

 

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Kunów na lata 2015 -2020 przyjęta została Uchwałą 

Nr XXVI/152/16 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 31 marca 2016 r.  

 

Podstawowym założeniem dokumentu jest podniesienie jakości życia i rozwój 

infrastruktury publicznej wpływającej na wzrost znaczenia Miasta i Gminy Kunów w obszarze 

zamieszkania, rozwoju i odpoczynku. 

 

W ramach Strategii Rozwoju realizowane są głównie zadania z zakresu przebudowy                 

i modernizacji dróg gminnych i powiatowych. Rozpoczęto zadania: modernizacja oświetlenia 

ulicznego na terenie gminy Kunów – wymiana na LED; budowa sieci kanalizacji sanitarnej 

Janik – Kunów; przebudowę stacji wodociągowej wraz z awaryjnym odwiertem studni                

w Biechowie. Zakończenie tych zadań jest planowane w 2021 roku.  

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej przyjęty został Uchwałą Nr XXXIV/198/16 Rady 

Miejskiej w Kunowie z dnia 29 września 2016 r., natomiast Uchwałą Nr XLIV.259.2020 Rady 

Miejskiej w Kunowie z dnia 29 października 2020 r. przyjęto jego aktualizację. 

 

Głównym założeniem planu jest realizacja działań prowadzących do redukcji emisji 

CO2 w roku 2020 oraz poprawę jakości powietrza. 

 

Podstawowym celem dokumentu jest wdrożenie i realizowanie gospodarki 

niskoemisyjnej na terenie Miasta i Gminy Kunów prowadzącej do ograniczenia zużycia energii, 

zmniejszenia emisji zanieczyszczeń i wzrostu wykorzystania OZE w produkcji energii. 
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 Uchwałą Nr XLIV.259.2020 z dnia 29 października 2020 r. Rada Miejska w Kunowie 

przyjęła aktualizację „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy w Kunowie”. 

Aktualizacja opracowanego Plan Gospodarki Niskoemisyjnej pozwoliła Gminie Kunów złożyć 

wniosek o dofinansowanie do zadania „Kompleksowa termomodernizacja budynków 

użyteczności publicznej na terenie gminy Kunów”, w ramach działania 3.3 „Poprawa 

efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, oś 3 „Efektywna               

i zielona energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 

2014-2020. Wartość zadania 4 952 976,19 zł, wnioskowane dofinansowanie 3 754.549,74 zł.  

 

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Kunów 

 

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Kunów na lata 2017 – 2020  

z uwzględnieniem perspektywy na lata 2021 – 2024 przyjęty został Uchwałą Nr 

LXIV.376.2018 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 22 lutego 2018 r. Podstawowymi 

założeniami dokumentu są działania zmierzające do poprawy stanu środowiska i zapewnienia 

bezpieczeństwa ekologicznego w szczególności w zakresie: 

− poprawy stanu jakości powietrza atmosferycznego; 

− poprawy jakości stanu wód powierzchniowych i podziemnych. 

 

Do osiągnięcia zamierzonych celów zapisanych w Programie realizowane są 

poszczególne zadania wpływające na poprawę stanu środowiska w gminie. W 2020 roku 

realizowane były zadania z zakresu przebudowy i modernizacji dróg gminnych. Rozpoczęto 

zadania: modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kunów – wymiana na LED; 

budowa sieci kanalizacji sanitarnej Janik – Kunów; przebudowę stacji wodociągowej wraz         

z awaryjnym odwiertem studni w Biechowie. Rozbudowano sieć wodociągową na odcinku 

Miłkowska Karczma – Kurzacze oraz dokonano spinki wodociągów w Kunowie ul. Fabryczna. 
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WYKAZ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ RADĘ MIEJSKĄ W KUNOWIE  

W 2020 ROKU 

 

 

 

 

NUMER 

UCHWAŁY 

 

DATA 

UCHWAŁY 

 

 

UCHWAŁA W SPRAWIE 

 

UWAGI 

1. 

 

XXVI.159.2020 

 

30 stycznia 2020 r. 
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy 

na 2020 rok 

 

2. 
XXVI.160.2020 

 
30 stycznia 2020 r. 

o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Kunów na lata 2020 – 2035 

 

3. 
XXVI.161.2020 

 
30 stycznia 2020 r. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Ostrowieckiemu z przeznaczeniem na realizację zadania         

w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze 

Gminy Kunów 

 

4. 
XXVI.162.2020 

 

30 stycznia 2020 r. 

 

w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania 

opłat w 2020 roku pobieranych przez szkoły wyższe  

i placówki doskonalenia dla nauczycieli zatrudnionych  

w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Kunów oraz form i specjalności kształcenia 

 

5. 
XXVI.163.2020 

 

30 stycznia 2020 r. 

 

w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla 

gminnego zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki 

Komunalno - Mieszkaniowej w Kunowie na rok 2020 

 

6. 
XXVI.164.2020 

 

30 stycznia 2020 r. 

 

w sprawie przekazania do zaopiniowania projektu zmiany 

"Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 

na terenie Gminy Kunów" 

 

7. 
XXVI.165.2020 

 

30 stycznia 2020 r. 

 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 

gruntowej położonej w Kunowie 

 

8. 
XXVI.166.2020 

 

30 stycznia 2020 r. 

 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 

gruntowej położonej w Rudce 

 

9. 
XXVI.167.2020 

 

30 stycznia 2020 r. 

 

o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, 

wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wysokości 

wynagrodzenia za inkaso 

 

10. 
XXVI.168.2020 

 

30 stycznia 2020 r. 

 

o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru 

podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz 

wysokości wynagrodzenia za inkaso 

 

11. 
XXVI.169.2020 

 

30 stycznia 2020 r. 

 

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rozwoju 

Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Miejskiej  na 

rok 2020 

 

12. 
XXVI.170.2020 

 
30 stycznia 2020 r 

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, 

Sportu, Turystyki, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady 

Miejskiej na rok 2020 

 

13. 
XXVI.171.2020 

 
30 stycznia 2020 r 

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Geodezji, 

Urbanistyki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady 

Miejskiej na rok 2020 

 

14. 
XXVI.172.2020 

 
30 stycznia 2020 r. 

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Samorządowej, 

Spraw Obywatelskich, Bezpieczeństwa i Ochrony 

Przeciwpożarowej Rady Miejskiej na rok 2020 

 

15. 
XXVI.173.2020 

 
30 stycznia 2020 r. 

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady 

Miejskiej na rok 2020 

 

16. XXVII.174.2020 19 lutego 2020 r. 

w sprawie zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły 

Podstawowej im. Witolda Gombrowicza w Dołach 

Biskupich 

 

17. XXVII.175.2020 19 lutego 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji  

18. XXVII.176.2020 19 lutego 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji  
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19. XXVII.177.2020 19 lutego 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji  

20. XXVIII.178.2020 27 lutego 2020 r. 
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy 

na 2020 rok 

 

21. XXVIII.179.2020 27 lutego 2020 r. 
o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Kunów na lata 2020 – 2035 

 

22. XXVIII.180.2020 27 lutego 2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 

położonej w Boksycce 

 

 

23. XXVIII.181.2020 27 lutego 2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów 

dzierżaw nieruchomości, stanowiących własność Gminy 

Kunów, z dotychczasowymi dzierżawcami w trybie 

bezprzetargowym 

 

24. XXIX.182.2020 13 marca 2020 r. 
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy 

na 2020 rok 

 

25. XXIX.183.2020 13 marca 2020 r. 
o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Kunów na lata 2020 – 2035 

 

26. XXX.184.2020 24 marca 2020 r. 
w sprawie określenia średnich cen jednostkowych paliwa        

w Gminie Kunów na rok szkolny 2019/2020 

 

27. XXX.185.2020 24 marca 2020 r. 
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy 

na 2020 rok 

 

28. XXX.186.2020 24 marca 2020 r. 
o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Kunów na lata 2020 – 2035 

 

29. XXX.187.2020 24 marca 2020 r. 
w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu 

sołeckiego w 2021 roku 

 

30. XXX.188.2020 24 marca 2020 r. 

w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie miasta i gminy Kunów w 2020 roku" 

 

31. XXXI.189.2020 27 marca 2020 r. 
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy 

Kunów na 2020 rok 

 

32. XXXI.190.2020 27 marca 2020 r. 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Ostrowieckiemu 

 

33. XXXI.191.2020 27 marca 2020 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kunów 

obejmującego część sołectwa Kurzacze 

 

34. XXXII.192.2020 9 kwietnia 2020 r. 

w sprawie ulg dla mieszkańców oraz przedsiębiorców  

z terenu Gminy Kunów w związku z ogłoszeniem stanu 

epidemii wywołanego zakażeniami wirusem                     

SARS-CoV-2 

 

35. XXXII.193.2020 9 kwietnia 2020 r. 

w sprawie dopłaty dla grup taryfowych odbiorców usług 

zbiorowego odprowadzania ścieków z terenu Miasta  

i Gminy Kunów 

 

36. XXXII.194.2020 9 kwietnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji  

37. XXXIII.195.2020 17 kwietnia 2020 r. 
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy 

Kunów na 2020 rok 

 

38. XXXIII.196.2020 17 kwietnia 2020 r. 
o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Kunów na lata 2020 – 2035 

 

39. XXXIII.197.2020 17 kwietnia 2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów 

dzierżaw nieruchomości, stanowiących własność Gminy 

Kunów, z dotychczasowymi dzierżawcami w trybie 

bezprzetargowym 

 

40. XXXIV.198.2020 13 maja 2020 r. 
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy 

Kunów na 2020 rok 

 

41. XXXIV.199.2020 13 maja 2020 r. 
o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Kunów na lata 2020 – 2035 

 

42. XXXIV.200.2020 13 maja 2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności 

przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność 

Gminy Kunów 
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43. XXXIV.201.2020 13 maja 2020 r. 
w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego 

 

44. XXXV.202.2020 28 maja 2020 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kunów 

obejmującego część sołectwa Kurzacze 

 

45. XXXV.203.2020 28 maja 2020 r. 
w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej im. 

Witolda Gombrowicza w Dołach Biskupich 

 

46. XXXV.204.2020 28 maja 2020 r. 
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy 

Kunów na 2020 rok 

 

47. XXXV.205.2020 28 maja 2020 r. 
o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Kunów na lata 2020 – 2035 

 

48. XXXV.206.2020 28 maja 2020 r. 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

Zakładu Gospodarki Komunalno - Mieszkaniowej  

w Kunowie za 2019 rok 

 

49. XXXVI.207.2020 24 czerwca 2020 r. 
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy 

Kunów na 2020 rok 

 

50. XXXVI.208.2020 24 czerwca 2020 r. 
o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Kunów na lata 2020 – 2035 

 

51. XXXVI.209.2020 24 czerwca 2020 r. 
w sprawie określenia średnich cen jednostkowych paliwa        

w Gminie Kunów na rok szkolny 2020/2021 

 

52. XXXVI.210.2020 24 czerwca 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ulg dla mieszkańców 

oraz przedsiębiorców z terenu Gminy Kunów w związku         

z ogłoszeniem stanu epidemii wywołanym zakażeniami 

wirusem SARS-CoV-2 

 

53. XXXVI.211.2020 24 czerwca 2020 r. 
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza 

Miasta i Gminy w Kunowie 

 

54. XXXVI.212.2020 24 czerwca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji  

55. XXXVI.213.2020 24 czerwca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji  

56. XXXVI.214.2020 24 czerwca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji  

57. XXXVI.215.2020 24 czerwca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji  

58. XXXVI.216.2020 24 czerwca 2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 

dzierżawy nieruchomości, stanowiącej własność Gminy 

Kunów, z dotychczasowym dzierżawcą w trybie 

bezprzetargowym 

 

59. XXXVI.217.2020 24 czerwca 2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów 

dzierżaw nieruchomości, stanowiących własność Gminy 

Kunów, z dotychczasowymi dzierżawcami w trybie 

bezprzetargowym 

 

60. XXXVI.218.2020 24 czerwca 2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów 

dzierżaw nieruchomości, stanowiących własność Gminy 

Kunów, z dotychczasowymi dzierżawcami w trybie 

bezprzetargowym 

 

61. XXXVI.219.2020 24 czerwca 2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności 

przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Kunów 

 

62. XXXVII.220.2020 14 lipca 2020 r. 

w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego 

dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących  

w skład aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski przy 

realizacji zadania polegającego na likwidacji 

dotychczasowej aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski i 

wyznaczeniu obszaru i granic nowej aglomeracji Ostrowiec 

Świętokrzyski 

 

63. XXXVII.221.2020 14 lipca 2020 r. 
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy 

Kunów na 2020 r. 

 

64. XXXVII.222.2020 14 lipca 2020 r. 
o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Kunów na lata 2020 - 2035 

 

65. XXXVIII.223.2020 30 lipca 2020 r. 
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Kunów 

wotum zaufania 
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66. XXXVIII.224.2020 30 lipca 2020 r. 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz 

ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Kunów za 

2019 rok 

 

67. XXXVIII.225.2020 30 lipca 2020 r. 

udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Kunów 

absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2019 

rok 

 

68. XXXVIII.226.2020 30 lipca 2020 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 

gruntowej położonej w Kunowie 

 

69. XXXVIII.227.2020 30 lipca 2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów 

dzierżaw nieruchomości, stanowiących własność Gminy 

Kunów, z dotychczasowymi dzierżawcami w trybie 

bezprzetargowym 

 

70. XXXVIII.228.2020 30 lipca 2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy 

nieruchomości, stanowiących własność Gminy Kunów,           

z nowym dzierżawcą w trybie bezprzetargowym 

 

71. XXXVIII.229.2020 30 lipca 2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 

najmu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy 

Kunów, z dotychczasowym najemcą w trybie 

bezprzetargowym 

 

 

72. XXXVIII.230.2020 30 lipca 2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 

gruntowej położonej w obrębie 0016 – Udziców 

 

 

73. XXXVIII.231.2020 30 lipca 2020 r. 

o zmianie uchwały w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kunów 

obejmującego sołectwo Rudka 

 

74. XXXVIII.232.2020 30 lipca 2020 r. 
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy 

Kunów na 2020 r. 

 

76. XXXVIII.233.2020 30 lipca 2020 r. 
o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Kunów na lata 2020 - 2035 

 

77. XXXVIII.234.2020 30 lipca 2020 r. 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia 

wysokości tej opłaty 

 

78. XXXVIII.235.2020 30 lipca 2020 r. 

w sprawie udzielenia dotacji celowej Powiatowi 

Ostrowieckiemu z przeznaczeniem na realizację zadania w 

zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze 

Gminy Kunów 

 

79. XXXVIII.236.2020 30 lipca 2020 r. 

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia "Regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków  

na terenie Gminy Kunów" 

 

80. XXXIX.237.2020 21 sierpnia 2020 r. 
w sprawie powołania Lokalnego Ośrodka Wiedzy  

i Edukacji w Kunowie 

 

81. XXXIX.238.2020 21 sierpnia 2020 r. 
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy 

Kunów na 2020 r. 

 

82. XXXIX.239.2020 21 sierpnia 2020 r. 
o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Kunów na lata 2020 - 2035 

 

83. XL.240.2020 3 września 2020 r. 

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Kunów oraz 

określenia granic obwodów publicznych szkół 

podstawowych 

 

84. XL.241.2020 3 września 2020 r. 
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli  

i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 

 

85. XL.242.2020 3 września 2020 r. 
w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miasta  

i Gminy Kunów 

 

86. XL.243.2020 3 września 2020 r. 
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy 

Kunów na 2020 r. 
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87. XL.244.2020 3 września 2020 r. 
o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Kunów na lata 2020 - 2035 

 

88. XL.245.2020 3 września 2020 r. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Ostrowieckiemu z przeznaczeniem na realizację zadania 

pn. "Remont drogi powiatowej Nr 0656T od km 0+042 do 

km 0+780 w msc. Kunów" 

 

89. XL.246.2020 3 września 2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów 

dzierżaw nieruchomości, stanowiących własność Gminy 

Kunów, z dotychczasowymi dzierżawcami w trybie 

bezprzetargowym 

 

90. XL.247.2020 3 września 2020 r. w sprawie przyjęcia apelu Rady Miejskiej w Kunowie  

91 XLI.248.2020 28 września 2020 r. 
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy 

Kunów na 2020 r. 

 

92. XLI.249.2020 28 września 2020 r. 
o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Kunów na lata 2020 - 2035 

 

93. XLI.250.2020 28 września 2020 r. 

w sprawie organizacji wspólnej obsługi kasowej jednostek 

zaliczanych do sektora finansów publicznych Gminy 

Kunów 

 

94. XLII.251.2020 
1 października 2020 

r. 

o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie 

Kunów na 2020 rok 

 

95. XLIII.252.2020 
15 października 2020 

r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kunów 

obejmującego sołectwo Rudka - część A 

 

96. XLIV.253.2020 
29 października 2020 

r. 

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy 

Kunów na 2020 r. 

 

 

97. XLIV.254.2020 
29 października 2020 

r. 

o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Kunów na lata 2020 – 2035 

 

 

98. XLIV.255.2020 
29 października 2020 

r. 

w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania  

i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego  

oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 

 

99. XLIV.256.2020 
29 października 2020 

r. 

w sprawie likwidacji filii bibliotecznych w Nietulisku 

Dużym i Wymysłowie Miejsko - Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Kunowie oraz zmian w Statucie Miejsko - 

Gminnej Biblioteki Publicznej w Kunowie 

 

100. XLIV.257.2020 
29 października 2020 

r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów 

dzierżaw nieruchomości, stanowiących własność Gminy 

Kunów, z dotychczasowymi dzierżawcami w trybie 

bezprzetargowym 

 

101. XLIV.258.2020 
29 października 2020 

r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 

dzierżawy nieruchomości, stanowiącej własność Gminy 

Kunów, z dotychczasowym dzierżawcą w trybie 

bezprzetargowym 

 

102. XLIV.259.2020 
29 października 2020 

r. 

w sprawie aktualizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 

dla Miasta i Gminy w Kunowie" 

 

103. XLIV.260.2020 
29 października 2020 

r. 

w sprawie rozpatrzenia skarg na działalność Burmistrza 

Miasta i Gminy w Kunowie 

 

104. XLIV.261.2020 
29 października 2020 

r. 

w sprawie rozpatrzenia skarg na działalność Burmistrza 

Miasta i Gminy w Kunowie 

 

105. XLV.262.2020 27 listopada 2020 r. 
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu 

Gminy Kunów na 2020 r. 

 

106. XLV.263.2020 27 listopada 2020 r. 
o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Kunów na lata 2020 - 2035 

 

107. XLV.264.2020 27 listopada 2020 r. 
o zmianie uchwały w sprawie określenia jednostek 

budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym 
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rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich 

przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu 

finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym 

rachunku i wydatków nimi sfinansowanych, dokonywania 

zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania 

108. XLV.265.2020 27 listopada 2020 r. 
o zmianie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad 

ich zbywania, nabywania i wykupu 

 

109. XLV.266.2020 27 listopada 2020 r. 

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru 

podatku rolnego na rok 2021 na obszarze Miasta  

i Gminy Kunów 

 

110 XLV.267.2020 27 listopada 2020 r. 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości na 2021 r. 

 

111. XLV.268.2020 27 listopada 2020 r. 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

środków transportowych na 2021 r. 

 

112. XLV.269.2020 27 listopada 2020 r. 
w sprawie ustalenia stawek, zasad poboru oraz terminu 

płatności opłaty targowej 

 

113. XLV.270.2020 27 listopada 2020 r. 

w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Gminy 

Kunów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na 2021 rok" 

 

114. XLV.271.2020 27 listopada 2020 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 

położonej w Wymysłowie 

 

115. XLV.272.2020 27 listopada 2020 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 

położonej w Wymysłowie 

 

116. XLV.273.2020 27 listopada 2020 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 

położonej w Boksycce 

 

117. XLV.274.2020 27 listopada 2020 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 

położonej w Boksycce 

 

118. XLV.275.2020 27 listopada 2020 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 

położonej w Boksycce 

 

119. XLV.276.2020 27 listopada 2020 r. 
w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej  

w Kunowie na 2021 rok 

 

120. XLV.277.2020 27 listopada 2020 r. 
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza 

Miasta i Gminy w Kunowie 

 

121. XLVI.278.2020 8 grudnia 2020 r. 

w sprawie wyznaczenia obszaru, wielkości i granic 

Aglomeracji Kunów 

 

 

122. XLVI.279.2020 8 grudnia 2020 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego dla Miasta i Gminy Kunów 

 

123. XLVI.280.2020 8 grudnia 2020 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Miasta i Gminy Kunów obejmującego sołectwo Kolonia 

Piaski 

 

124. XLVI.281.2020 8 grudnia 2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia 

międzygminnego w zakresie lokalnego transportu 

zbiorowego 

 

125. XLVI.282.2020 8 grudnia 2020 r. 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia 

wysokości tej opłaty  

 

126. XLVI.283.2020 8 grudnia 2020 r. 

w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat lokalnych 

i niepodatkowych należności budżetowych  

o charakterze publicznoprawnym stanowiących dochody 

budżetu Gminy Kunów instrumentem płatniczym 

 

127. XLVI.284.2020 8 grudnia 2020 r. 
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 

obszarze Miasta i Gminy Kunów 
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Szczegółowe omówienie zakresu wniesionych uwag do poszczególnych uchwał Rady   

Miejskiej w Kunowie w 2020 roku 

1. W wyniku wskazanego naruszenia prawa, dotyczącego uchwały Nr XX.122.2019 Rady 

Miejskiej w Kunowie z dnia 31.10.2019 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania 

wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kunów” (dot. sposobu określenia w §4 

uchwały sposobu jej wejścia w życie) – poinformowano Wojewodę Świętokrzyskiego, że 

128. XLVI.285.2020 8 grudnia 2020 r. 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

środków transportowych na 2021 r. 

 

129. XLVI.286.2020 8 grudnia 2020 r. 
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy 

Kunów na 2020 r. 

 

130. XLVI.287.2020 8 grudnia 2020 r. 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie 

Ostrowiec Świętokrzyski 

 

131. XLVII.288.2020 21 grudnia 2020 r. 
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy 

Kunów na 2020 r. 

 

132. XLVII.289.2020 21 grudnia 2020 r. 
o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Kunów na lata 2020 - 2035 

 

133. XLVII.290.2020 21 grudnia 2020 r. 
w sprawie ustalenia wydatków niewygasających  

z końcem 2020 r. 

 

134. XLVIII.291.2020 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kunów na 2021 r.  

135. XLVIII.292.2020 30 grudnia 2020 r. 
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Kunów na lata 2021 - 2035 

 

136. XLVIII.293.2020 30 grudnia 2020 r. 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Kunów na  

2021 rok 

 

137. XLVIII.294.2020 30 grudnia 2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów 

dzierżaw nieruchomości, stanowiących własność Gminy 

Kunów, z dotychczasowymi dzierżawcami w trybie 

bezprzetargowym 

 

138. XLVIII.295.2020 30 grudnia 2020 r. 
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu            

Miasta i Gminy Kunów 

 

139. XLVIII.296.2020 30 grudnia 2020 r. 

w sprawie dopłaty dla grup taryfowych odbiorców usług 

zbiorowego odprowadzania ścieków z terenu Miasta  

i Gminy Kunów 

 

140. XLVIII.297.2020 30 grudnia 2020 r. 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie 

Ostrowiec Świętokrzyski 

 

141. XLVIII.298.2020 30 grudnia 2020 r. 

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Samorządowej, 

Spraw Obywatelskich, Bezpieczeństwa i Ochrony 

Przeciwpożarowej Rady Miejskiej na 2021 rok 

 

142. XLVIII.299.2020 30 grudnia 2020 r. 

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, 

Sportu, Turystyki, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady 

Miejskiej na 2021 rok 

 

143. XLVIII.300.2020 30 grudnia 2020 r. 

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Geodezji, 

Urbanistyki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady 

Miejskiej na 2021 rok 

 

144. XLVIII.301.2020 30 grudnia 2020 r. 

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rozwoju 

Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Miejskiej  

na 2021 rok 

 

145. XLVIII.302.2020 30 grudnia 2020 r. 
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady 

Miejskiej na 2021 rok 
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na sesji Rady Miejskiej w dniu 30 stycznia 2020 r. podjęta została uchwała Nr 

XXVI.64.2020 w sprawie przekazania do zaopiniowania projektu zmiany ”Regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kunów”, która zawierała 

zmiany wskazane przez organ nadzoru. Uchwałę tą wraz z załącznikiem przekazano do 

zaopiniowania do organu regulacyjnego – Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody 

Polskie. 

 

2. Wszczęto postępowanie nadzorcze w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały                                                  

Nr XXXI.191.2020 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27.03.2020 r. w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kunów 

obejmującego część sołectwa Kurzacze. Następnie wydano rozstrzygnięcie nadzorcze 

wojewody świętokrzyskiego z dnia 29.04.2020 r.  stwierdzające nieważność uchwały Nr 

XXXI.191.2020 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27.03.2020 r. w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kunów 

obejmującego część sołectwa Kurzacze. 

 

3. Wszczęto postępowanie nadzorcze z dnia 03.11.2020 r. w sprawie  stwierdzenia 

nieważności uchwały Nr XLIII.252.2020 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia                          

15.10.2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Miasta i Gminy Kunów obejmującego sołectwo Rudka – część A. Udzielono wyjaśnień 

wojewodzie świętokrzyskiemu  w dniu 10.11.2020 r. 

 

 

SAMORZĄD GMINNY I JEDNOSTKI POMOCNICZE 

 

Skład Rady Miejskiej w Kunowie w kadencji 2018 – 2023 

 

1. Bek Piotr   - Przewodniczący Rady 

2. Rakoczy Piotr -   - Wiceprzewodniczący Rady  

3. Banasik Jadwiga 

4. Banasik Katarzyna 

5. Ćwik Marta 

6. Ćwiklińska Renata 
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7. Domagała Barbara 

8. Jałocha Jarosław 

9. Łucka Teresa 

10. Mikos Marek 

11. Ożdżyńska Jolanta 

12. Pająk Maria 

13. Różalski Darek 

14. Szwajda Cezary 

15. Wanat Grzegorz 

 

Składy osobowe Komisji Rady Miejskiej w Kunowie 

 

Komisja Rewizyjna 

1. Banasik Jadwiga - Przewodnicząca Komisji 

2. Wanat Grzegorz - Wiceprzewodniczący Komisji 

3. Banasik Katarzyna 

4. Łucka Teresa 

5. Szwajda Cezary 

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 

1. Łucka Teresa   - Przewodnicząca Komisji 

2. Różalski Darek  - Wiceprzewodniczący Komisji 

3. Banasik Jadwiga 

4. Domagała Barbara 

 

Komisja Samorządowa, Spraw Obywatelskich, Bezpieczeństwa i Ochrony 

Przeciwpożarowej 

1. Pająk Maria   - Przewodnicząca Komisji 

2. Ćwik Marta   - Wiceprzewodnicząca Komisji 

3. Ćwiklińska Renata 

4. Jałocha Jarosław 

5. Mikos Marek 
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Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów 

1. Szwajda Cezary  - Przewodniczący Komisji 

2. Banasik Katarzyna  - Wiceprzewodnicząca Komisji 

3. Bek Piotr 

4. Różalski Darek 

5. Wanat Grzegorz 

 

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Zdrowia i Opieki Społecznej 

1. Domagała Barbara  - Przewodnicząca Komisji 

2. Jałocha Jarosław  - Wiceprzewodniczący Komisji 

3. Ćwik Marta 

4. Ożdżyńska Jolanta 

5. Pająk Maria 

 

Komisja Geodezji, Urbanistyki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

1. Ćwiklińska Renata  - Przewodnicząca Komisji 

2. Ożdżyńska Jolanta   - Wiceprzewodnicząca Komisji 

3. Mikos Marek  

4. Rakoczy Piotr 

 

W 2020 roku odbyły się 23 sesje Rady Miejskiej w Kunowie oraz 25 posiedzeń komisji 

łączonych Rady Miejskiej. Ponadto komisje odbyły 23 oddzielne posiedzenia, zgodnie  

z planem pracy poszczególnych komisji. 

 

 

Zgłoszone interpelacje 

 

− do Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie – zgłoszono 24 interpelacje m.in. w zakresie: 

remontów dróg, montażu i naprawy oświetlenia ulicznego, ustawienia znaków 

drogowych, budowy kanalizacji sanitarnej, zainstalowanie tablic informacyjnych, 

przebudowy parkingów, demontażu progu zwalniającego, zainstalowania luster, 

wsparcia dla przedsiębiorców, wykaszania poboczy, wyrównywania nawierzchni dróg, 

wycięcia drzew; 
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− do Starostwa Powiatowego – zgłoszono 14 interpelacji m.in. w zakresie: naprawy                                                   

i remontu dróg, mostów, wykonania odwodnienia, naprawa barierek, oczyszczenie 

rowów, nadmiaru ziemi, remontu poboczy, oznakowanie i odnowienie przejścia dla 

pieszych;                                                                                                                                                                

− do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – zgłoszono 1 interpelację  

w zakresie budowy chodnika; 

− do Komendanta Powiatowego Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim – zgłoszono                                    

1 interpelację w zakresie poprawy bezpieczeństwa na drodze krajowej nr 9; 

− do ORANGE - zgłoszono 1 interpelację w zakresie zainstalowania przekaźnika sieci 

telefonii komórkowej. 

 

Składy sołectw i rad osiedlowych w kadencji: 2018 - 2022 

 

Biechów  

Sołtys – Józef Powrózek  

Rada Sołecka: Jan Wesołowski – przewodniczący Rady Sołeckiej 

Członkowie: Ewelina Powrózek, Tomasz Kowalski, Agnieszka Wielgus, Damian Wielgus 

 

Boksycka 

Sołtys – Szewczyk Anna 

Rada Sołecka: Borkowska Marzena- przewodnicząca Rady Sołeckiej 

Członkowie: Teresa Łygan, Joanna Rożniata, Jacek Karwacki, Andrzej Wabik 

 

 

Bukowie 

Sołtys - Stanisław Dziułka  

Rada Sołecka: Grzegorska Danuta - przewodnicząca Rady Sołeckiej 

Członkowie: Zdzisława Nowocień, Renata Szwajcer, Zofia Ziółkowska, Teresa Pazderska, 

Dominik Rola 
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Chocimów 

Sołtys – Stanisław Krzemiński  

Rada Sołecka: Ireneusz Krześniak – przewodniczący Rady Sołeckiej 

Członkowie: Tomasz Smulczyński, Marian Jedynak, Barbara Sala, Bożena Major,  

Teresa Łyżwa 

 

Doły Biskupie 

Sołtys – Elżbieta Miernikiewicz  

Rada Sołecka: Andrzej Mazur– przewodniczący Rady Sołeckiej 

Członkowie: Edward Gębura, Aldona Chojnacka, Ewa Słapek, Magdalena Hert 

 

Janik 

Sołtys – Wacław Klepacz  

Rada Sołecka: Jerzy Brożyna – przewodniczący Rady Sołeckiej  

Członkowie: Zdzisław Połowniak, Alicja Klepacz, Urszula Świercz, Józef Kita, Marek Polak, 

Grzegorz Bugajski 

 

Kolonia Inwalidzka 

Sołtys – Aleksandra Ćwiek 

Rada Sołecka: Robert Kotuliński – przewodniczący Rady Sołeckiej 

Członkowie: Renata Zgoda, Monika Młot, Maria Żórawska, Wiesław Słopiecki,  

Bogdan Pikus 

 

Kolonia Piaski 

Sołtys – Lech Skwirowski  

Rada Sołecka: Andrzej Pikus – przewodniczący Rady Sołeckiej 

Członkowie: Teresa Skwirowska, Monika Połowniak, Mieczysław Chmielewski,  

Jarosław Dąbrowski, Andrzej Chmielewski 

 

Kurzacze 

Sołtys – Katarzyna Nachyła  

Rada Sołecka: Katarzyna Nachyła – przewodnicząca Rady Sołeckiej 

Członkowie: Paulina Markowska, Łukasz Skowierzak, Jadwiga Kita, Stefania Opala  
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Małe Jodło 

Sołtys – Izabela Surowiec  

Rada Sołecka: Jadwiga Adamska – przewodnicząca Rady Sołeckiej  

Członkowie: Jacek Karbowniczek, Aleksander Skoczylas, Marian Duda, Wiesława Ćwik, 

Kazimierz Dudek 

 

Miłkowska Karczma 

Sołtys – Beata Łukawska  

Rada Sołecka: Tomasz Kutera  

Członkowie: Marzena Mazur, Robert Świstak, Anna Gębura, Krystyna Banasik 

 

Nietulisko Duże 

Sołtys – Henryk Jabłoński  

Rada Sołecka: Krzysztof Kosiarski (złożył rezygnację) - przewodniczący Rady Sołeckiej 

Członkowie: Diana Wojtas, Urszula Kanat, Sławomir Jabłoński, Mirosław Woźniak 

 

Nietulisko Małe 

Sołtys – Wioletta Pochylska  

Rada Sołecka: Jerzy Kieczka – przewodniczący Rady Sołeckiej   

Członkowie: Wiesław Szmalec (zmarł), Wiesław Smulczyński, Jerzy Gałka, Jolanta Madej 

 

Prawęcin 

Sołtys – Małgorzata Ronduda  

Rada Sołecka: Sylwester Gierczak – przewodniczący Rady Sołeckiej  

Członkowie: Bożena Kowalska, Teresa Gębura, Małgorzata Wdowczyk, Zbigniew 

Karbowniczek, Barbara Jachemczak 

 

Rudka 

Sołtys – Jerzy Soboń  

Rada Sołecka: Leszek Kurek – przewodniczący Rady Sołeckiej  

Członkowie: Stanisław Chmielowiec, Zbigniew Rogala  
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Udziców 

Sołtys – Jadwiga Mikos  

Rada Sołecka: Tadeusz Mazur – przewodniczący Rady Sołeckiej   

Członkowie: Dorota Kurp, Jan Kowalski, Elżbieta Bąk, Zygmunt Grudziński 

 

Wymysłów 

Sołtys – Zenon Zaborski  

Rada Sołecka: Artur Majcher – przewodniczący Rady Sołeckiej 

Członkowie: Malwina Granat, Iwona Piecyk, Aneta Kozłowska, Katarzyna Banasik, Maria 

Cisak, Anna Grudzień. 

 

Osiedle Kunów 

Rada Osiedla: Marcin Rej – Przewodniczący Rady Osiedla 

Członkowie Rady Osiedla: Barbara Bęben, Marek Kołodziński (zmarł),  MarekTurek, Marek 

Kustra, Wanda Rej, Jolanta Ożdżyńska, Jarosław Jałocha, Stanisław Kądziela, Stanisław 

Gronkowski, Stanisława Listek, Bogusław Dwojak, Krystyna Knopik, Magdalena Bęben, 

Aleksandra  Ołubiec. 

Zarząd Osiedla: Wanda Rej – Przewodniczący Zarządu Osiedla,  

Bogusław Dwojak – Zastępca Przewodniczącego Zarządu Osiedla   

Stanisława Listek – Sekretarz  

Barbara Bęben – Skarbnik – inkasent 

 

Osiedle Kunów – Piaski 

Rada Osiedla: Adam Wykrota – Przewodniczący Rady Osiedla  

Członkowie Rady Osiedla: Eugeniusz Chowaniec, Barbara Kuchnicka, Wiesława Kania, 

Andrzej Kostrzewa, Adam Hamera, Radosław Pikus, Zbigniew Król, Tadeusz Jedynak, 

Elżbieta Krawczyk, Andrzej Borowski, Ireneusz Sierpień, Ewa Walczyńska, Henryka 

Hamera, Władysław Ciamaga 

Zarząd Osiedla: Adam Wykrota – Przewodniczący Zarządu Osiedla 

Eugeniusz Chowaniec – Zastępca Przewodniczącego Zarządu Osiedla  

Ewa Walczyńska – Sekretarz  

Adam Hamera – Skarbnik- inkasent.  
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MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA W KUNOWIE 

Gmina Kunów stale współpracuje z Młodzieżową Radą Miejską powołaną w 2015 r., 

którą tworzy 15 osobowa grupa aktywnych młodych ludzi. W czerwcu 2019 r. odbyły się 

wybory do III kadencji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kunowie powołanej na lata 2019 - 

2021.  

Skład Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kunowie 

1. Julia Pająk   – Przewodnicząca Rady 

2. Aleksander Ulik   – Wiceprzewodniczący Rady 

3. Anna Oziomek   – Sekretarz 

4. Karolina Adamska  – Skarbnik 

5. Wiktoria Różalska 

6. Wiktoria Giez 

7. Nikola Mucha 

8. Zuzanna Mucha 

9. Julia Misztal 

10. Marta Zięba 

11. Krystian Zygadlewicz 

12. Wojciech Stolarczyk 

13. Julia Raban 

14. Ewelina Banasik 

15. Patrycja Chojnacka 

  

Troje obecnych radnych MRM zakwalifikowało się do II kadencji Młodzieżowego Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego, a jedna z nich – Julia Pająk została wybrana Przewodniczącą 

Młodzieżowego Sejmiku. 

 Do najważniejszych działań Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kunowie zrealizowanych 

wspólnie z Gminnym Centrum Informacji w Kunowie, zaliczymy: 

- współorganizację Serdeczniaka Kunowskiego – imprezy integracyjnej osób 

niepełnosprawnych z terenu gminy Kunów: 
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- oczyszczenie oraz umalowanie budynku gospodarczego znajdującego się przy Miejsko 

– Gminnej Bibliotece Publicznej w Kunowie: 

 

 

- udział w uroczystościach patriotycznych, m.in. 3 maja, 15 sierpnia, 1 września,  

11 listopada. 
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- udział w XXVIII  finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Kunowie: 
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INNE INFORMACJE  

PRZYNALEŻNOŚĆ GMINY KUNÓW DO ORGANIZACJI I STOWARZYSZEŃ 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Krzemienny Krąg" 

 

Gmina Kunów jest członkiem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 

"Krzemienny Krąg" w Bałtowie, do którego przystąpiła jako członek zwyczajny na 

podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Kunowie nr XXVI/140/08 z dnia 30.04.2008 r.  

Celem powstania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” było 

zintegrowanie działań różnych instytucji, organizacji i przedsiębiorstw na rzecz rozwoju 

regionu. W grudniu 2002 roku powstała inicjatywa o nazwie Grupa Partnerska „Krzemienny 

Krąg”. Inicjatorami grupy było Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Bałtów „Bałt” 

oraz Miejskie Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim. Grupa Partnerska była zarysem 

obecnego Stowarzyszenia LGD „Krzemienny Krąg”. W czerwcu 2003 r. chęć przystąpienia 

do Grupy Partnerskiej złożyło 25 podmiotów reprezentujących trzy sektory – publiczny, 

gospodarczy i społeczny, obejmujące swoim działaniem trzy powiaty – ostrowiecki i opatowski 

z województwa świętokrzyskiego oraz lipski z województwa mazowieckiego. 
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Działania zostały ukierunkowane na wypracowanie lokalnego programu zmierzającego 

do poprawy jakości życia mieszkańców zgodnie z zapisami Strategii Rozwoju Województwa 

Świętokrzyskiego i Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego. Działania odbywały się 

w czterech strefach: gospodarki lokalnej, ochrony środowiska, oświaty i turystyki. Objęły 

dziesięć gmin: Chotcza, Lipsko, Rzeczniów, Sienno, Solec nad Wisłą (powiat lipski, 

województwo mazowieckie) oraz Bałtów, Bodzechów, Ćmielów, Kunów i Ostrowiec 

Świętokrzyski (powiat ostrowiecki, województwo świętokrzyskie). 

29 września 2008 r. Fundacja „Partnerstwo Krzemienny Krąg” zmieniła formę prawną 

i nazwę na Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”. 30 grudnia 2009 

roku do Stowarzyszenia LGD „Krzemienny Krąg” przystąpiła Gmina Rzeczniów. Obecne 

członkostwo gmin składa się z następujących jednostek samorządowych: Bałtów, Bodzechów, 

Chotcza, Ćmielów, Kunów, Lipsko, Rzeczniów, Sienno, Solec nad Wisłą1 

Stowarzyszenie Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego  

Gmina Kunów jest członkiem Stowarzyszenia Związek Miast i Gmin Regionu 

Świętokrzyskiego. Stowarzyszenie działalność prowadzi od 2001 roku. Stowarzyszenie 

zrzesza 98 gmin województwa świętokrzyskiego. Jest to dobrowolne Stowarzyszenie, zawarte 

dla wspierania inicjatyw i idei rozwoju społeczności lokalnych oraz ochrony wspólnych 

interesów jego członków. Współdziała na rzecz pogłębiania współpracy między miastami  

i gminami regionu świętokrzyskiego.  

Zadania swoje realizuje poprzez koordynację działań samorządów gmin  

i województwa, zajmowanie stanowisk w sprawach publicznych oraz współdziałanie  

z korporacjami samorządowymi, administracją rządową i jednostkami wojewódzkimi  

w sprawach istotnych dla miast i gmin. Poprzez organizację szkoleń przedstawicieli 

samorządowych i wyjazdów studyjnych.  

 
 
 

Organami Stowarzyszenia są walne zebranie członków, zarząd i komisja rewizyjna. 

Kadencja władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 4 lata i odpowiada kadencji rad gmin. 

 
1 Informację zaczerpnięto ze strony internetowej Stowarzyszenia: 

http://www.krzemiennykrag.info/stowarzyszenie/historia/ 
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Majątek Stowarzyszenia stanowią roczne składki członkowskie gmin2.  

 

Porozumienie "Srebrna Dolina Kamiennej"  

W dniu 25 września 2020 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Kunowie, z inicjatywy 

Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia 

"Srebrna Dolina Kamiennej" dotyczącego współpracy pomiędzy pięcioma gminami: 

Kunów, Bałtów, Ćmielów, Brody i Tarłów. Głównym założeniem porozumienia jest wspólne 

staranie o pozyskiwanie środków zewnętrznych dla gmin. Włodarze pięciu gmin chcą 

współpracować poprzez realizację wspólnych pomysłów, strategii i wizji rozwoju, aby móc 

skorzystać z możliwości związanych z wykorzystaniem instrumentów uruchamianych  

w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2021 – 2027. Strony 

porozumienia kładą szczególny nacisk, na możliwości pozyskania finansowania na rozwój 

polityki senioralnej w naszym regionie. Na terenie wszystkich gmin przybywa osób starszych, 

dla których planuje się utworzenie stref wypoczynku, relaksu i aktywności fizycznej. 

 

 

           Z inicjatywy Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie podpisano porozumienie "Srebrna Dolina Kamiennej". 

 

 
2 Materiał pochodzi ze strony Stowarzyszenia: http://zmigrs.kielce.com.pl/ 
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Uroczyste podpisanie porozumienia "Srebrna Dolina Kamiennej". 

 

Miejski Obszar Funkcjonalny "Miasta Północy" z udziałem Gminy Kunów 

 

We wrześniu 2020 r. włodarze jedenastu samorządów z północnej części województwa 

świętokrzyskiego podpisali porozumienie o współpracy w ramach Miejskiego Obszaru 

Funkcjonalnego, który został wpisany do Strategii Rozwoju Województwa. Takie działanie 

było związane ze zwiększeniem możliwości pozyskania środków z nowej perspektywy 

finansowej Unii Europejskiej na lata 2021 – 2027. 

 W skład Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miast Północy weszły: Ostrowiec 

Świętokrzyski, Skarżysko-Kamienna, Starachowice, Końskie, Stąporków, Bliżyn, Skarżysko 

Kościelne, Wąchock, Pawłów oraz Bodzechów i Waśniów. 30 października 2020 r. Zarząd 

Województwa Świętokrzyskiego przyjął sprawozdanie z konsultacji społecznych projektu 

SRWŚ 2030+ i odniósł się do wszystkich propozycji, wniosków, uwag, których największa 

ilość dotyczyła terytorialnego wymiaru Strategii. Po analizie uwzględniono m.in. uwagi Gminy 

Kunów i dołączono Gminę Kunów do Obszaru Strategicznej Interwencji.  Do Miejskiego 

Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy dołączono oprócz gminy Kunów, samorządy gmin: 

Mirzec, Brody, Suchedniów, Bałtów oraz Ćmielów. 
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ZAKOŃCZENIE 

 

Ubiegły rok w gminie Kunów był rokiem ciężkim dla wszystkich z uwagi na panującą 

epidemię.  Urząd był zmuszony pracować w okrojonym składzie. Nie ominęły nas problemy 

kadrowe związane z zachorowalnością pracowników na COVID - 19. Pracowaliśmy w ścisłym 

reżimie sanitarnym, który normowany był licznymi zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy 

w Kunowie. Pomimo obiektywnych trudności staraliśmy się sprostać nałożonym na nas 

zadaniom. O najważniejszych wydarzeniach, jak zawsze, staraliśmy się informować na bieżąco 

podając je do publicznej wiadomości. W tym celu wykorzystywana była nasza oficjalna strona 

internetowa www.kunow.pl jak i Biuletyn Informacji Publicznej. Z każdą informacją staraliśmy 

się dotrzeć do mieszkańców naszej gminy również za pośrednictwem tablic ogłoszeniowych  

w naszych sołectwach i w Urzędzie Miasta i Gminy w Kunowie.  

Przedstawiając Państwu Raport o stanie gminy Kunów za 2020 rok, pragnę bardzo 

serdecznie podziękować po raz kolejny wszystkim mieszkańcom gminy Kunów, radnym Rady 

Miejskiej w Kunowie oraz sołtysom, za wspaniałą, kreatywną współpracę w minionym, bardzo 

trudnym dla wszystkich roku z uwagi na trwającą epidemię koronawirusa. 

Szczególne podziękowania kieruję również do pracowników Urzędu Miasta Gminy  

w Kunowie, dzięki którym  udało się zrealizować wiele zadań. Dziękuję za wytężony wysiłek, 

zarówno podczas pracy zdalnej jak i w okresie utrudnień w zakresie obsługi interesantów. 

Nasz cel, to stały rozwój gminy Kunów i ciągłe podnoszenie jakości życia 

mieszkańców. Po raz kolejny zachęcam wszystkich do aktywnego uczestnictwa w życiu 

społecznym naszej gminy i do ciągłego kontaktu z Urzędem Miasta i Gminy w Kunowie w celu 

wymiany spostrzeżeń lub przekazywania propozycji dotyczących dalszego jej rozwoju. 

 

Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie 

Lech Łodej 
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Wykaz przypisów: 

1 Informację zaczerpnięto ze strony internetowej Stowarzyszenia:  

http://www.krzemiennykrag.info/stowarzyszenie/historia/ 

 
2 Materiał pochodzi ze strony Stowarzyszenia: http://zmigrs.kielce.com.pl/ 

 

 

http://www.krzemiennykrag.info/stowarzyszenie/historia/
http://zmigrs.kielce.com.pl/

