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Szanowni Państwo,  

 

Raport o stanie gminy Kunów za 2019 rok stanowi kompendium wiedzy na temat 

realizacji polityk, programów, strategii oraz uchwał Rady Miejskiej w Kunowie za rok 2019. 

Dla pełnego zobrazowania zakresu funkcjonowania gminy w 2019 roku został on uzupełniony 

m.in. o informacje z zakresu: demografii, 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. Rok 2019 

był okresem, w którym udało się zrealizować dużą liczbę inwestycji w naszej gminie. Staraliśmy 

się, aby wszystkie nasze działania były realizowane w sposób przemyślany i strategiczny. 

Koncentrowaliśmy się na maksymalnym wykorzystaniu środków ze źródeł zewnętrznych przy 

niewielkim udziale środków własnych. Dzięki profesjonalizmowi pracowników Urzędu oraz 

jednostek podległych organizacyjnie, a także dzięki dobrej współpracy z Radą Miejską  

w Kunowie, udało nam się wdrożyć bardzo wiele projektów i inicjatyw. Cały czas czuwaliśmy 

nad dyscypliną w wydawaniu środków finansowych z budżetu gminy. Realizując wszystkie, 

wyżej wymienione działania staraliśmy się wsłuchiwać w potrzeby mieszkańców naszej małej 

ojczyzny, pragnąc jednocześnie, aby nie tylko polepszały jakość ich życia, ale również 

pozytywnie wpływały na wizerunek naszej gminy, zarówno w skali województwa jak i całego 

kraju.  

Mam nadzieję, że informacje zawarte w niniejszym dokumencie posłużą mieszkańcom 

do zwiększenia wiedzy na temat funkcjonowania lokalnego samorządu, a także staną się 

podstawą do prowadzenia owocnego dialogu na temat dalszych kierunków rozwoju gminy 

Kunów. 

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, ponad 43 % zalesienie oraz duże 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. 

Malowniczo wyglądają głębokie wąwozy i skarpy. Przez tereny gminy przebiega linia kolejowa 

i droga krajowa nr 9 Radom - Rzeszów.  

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.  
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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. Rozwój turystyki zapewnia także 

zbiornik wodny "Wióry", znajdujący się na pograniczu gmin Kunów i Pawłów. 

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

zabytki kultury. Wart uwagi jest XVII - wieczny kunowski kościół p.w. św. Władysława  

z pięknie rzeźbionymi przez miejscowych kamieniarzy ołtarzami oraz murowana dzwonnica 

wzniesiona w 1896 r. według projektu Wojciecha Gersona. Świadectwem dobrze rozwijającego 

się przemysłu już w I połowie XIX w. są ruiny walcowni żelaza w Nietulisku Dużym, 

wchodzącej w skład Staropolskiego Okręgu Przemysłowego oraz ruiny fabryki tektury 

„Witulin” w Dołach Biskupich z początku XX wieku. Godne obejrzenia są również: okazałe 

grodzisko powstałe na odciętym suchą fosą cyplu, tworzące zespół parkowo-dworski z XIX w. 

w Nietulisku Małym; zespół parkowo - dworski w Chocimowie wraz z murowanym dworem  

z 1868 r. oraz kaplica św. Katarzyny z 1430 r. ufundowana przez bp. Oleśnickiego, usytuowana 

na pograniczu wsi Miłkowska Karczma, przy dawnym trakcie Iłżeckim. 

 

DANE DEMOGRAFICZNE: 

W gminie Kunów na dzień 31 grudnia 2019 roku zameldowanych było 9 702 osób, a na 

koniec 2018 roku – 9 820 osób, co oznacza, iż liczba ludności zmalała w ciągu roku o 118.  

W mieście Kunów zameldowanych było 2 951 osób. Teren naszej gminy obejmuje również 17 

sołectw, w których łącznie na koniec 2019 roku zameldowanych było 6 751 osób. Sołectwo 

największe pod względem liczby ludności to Janik – 1 074, zaś najmniejsze to Kurzacze - 55  

i Biechów – 65 zameldowanych osób. W mieście zamieszkuje 30,4% populacji, a 69,6% 

zamieszkuje tereny wiejskie.  
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LICZBA LUDNOŚCI W POSZCZEGÓLNYCH MIEJSCOWOŚCIACH GMINY 

KUNÓW NA DZIEŃ 31.12.2018 ROKU ORAZ 31.12.2019 ROKU 
 
  31.12.2018 31.12.2019 

Kunów 2975 2951 

Biechów 66 65 

Boksycka 716 709 

Bukowie 370 367 

Chocimów 317 312 

Doły Biskupie 433 437 

Janik 1083 1074 

Kolonia Inwalidzka 354 350 

Kolonia Piaski 255 253 

Kurzacze 54 55 

Małe Jodło 128 120 

Miłkowska Karczma 465 454 

Nietulisko Duże 797 781 

Nietulisko Małe 472 448 

Prawęcin 267 265 

Rudka 398 397 

Udziców 116 114 

Wymysłów 554 550 

RAZEM 9820 9702 
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Spadek liczby ludności w gminie w 2019 roku spowodowany był nadwyżką 

wymeldowań nad zameldowaniami, która wyniosła 71 oraz przewagi zgonów nad urodzeniami, 

która wyniosła 47. Obie różnice były najwyższe od lat.  
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LICZBA URODZEŃ, ZGONÓW, ZAMELDOWAŃ I WYMELDOWAŃ                                                                   

W POSZCZEGÓLNYCH MIEJSCOWOŚCIACH W ROKU 2019 

 

197

141 143 148
159

215

176

0

50

100

150

200

250

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Liczba wymeldowań w gminie w latach 2013 - 2019

 
URODZE

NIA 
ZGONY 

ZAMELDO

WANIA 

WYMELDO

WANIA 

LICZBA 

MIESZKAŃCÓW 

Kunów Północny 15 17 24 29 1 662 

Kunów 

Południowy 

7 15 9 18 1 289 

Kunów ogółem 22 32 33 47 2 951 

Biechów 2 2 0 1 65 

Boksycka 6 9 10 14 709 

Bukowie 5 6 2 4 367 

Chocimów 0 4 0 1 312 

Doły Biskupie 6 8 13 7 437 

Janik 9 21 18 15 1 074 

Kolonia 

Inwalidzka 

3 4 2 5 350 

Kolonia Piaski 3 4 0 1 253 

Kurzacze 0 0 1 0 55 

Małe Jodło 0 2 0 6 120 

Miłkowska 

Karczma 

5 5 1 12 454 

Nietulisko Duże 5 6 0 15 781 

Nietulisko Małe 3 8 5 24 448 

Prawęcin 2 3 3 4 265 

Rudka 4 4 12 13 397 

Udziców 0 1 0 1 114 

Wymysłów 3 6 5 6 550 

Razem 78 125 105 176 9 702 
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Dzieląc mieszkańców ze względu na płeć, kobiet na dzień 31 grudnia 2019 roku było  

4 949, a mężczyzn 4 753. Kobiety przeważają w grupach wiekowych do 18 i powyżej 65 lat, 

mężczyźni natomiast w grupie wiekowej 19 lat – 65 lat. 

LICZBA MIESZKAŃCÓW GMINY KUNÓW W PODZIALE WEDŁUG GRUP 

WIEKOWYCH I PŁCI STAN NA DZIEŃ 31.12.2019 ROKU 

WIEK ROCZNIKI 

LICZBA 

MIESZKAŃ

CÓW   

OGÓŁEM 

KOBIE

TY 

MĘŻCZY

ŹNI 

KOBIETY 

MIASTO 

MĘŻCZY

ŹNI 

MIASTO 

KOBIETY 

WIEŚ 

MĘŻCZY

ŹNI WIEŚ 

 

 poniżej 18 

lat 
2002-2019 1 640 852 788 215 240 637 548 

18-25 lat 1994-2001 884 410 474 103 149 307 325 

26-60 lat 1959-1993 4 803 2 320 2 483 680 752 1 640 1 731 

61-65 lat 1954-1958 692 346 346 121 100 225 246 

66 lat i 

więcej 1920-1953 1 683 1 021 662 360 231 661 431 

Razem  9 702 4 949 4 753 1 479 1 472 3 470 3 281 

 

Osoby do 18 lat i powyżej 65 lat stanowią 1/3 mieszkańców gminy, a osoby w wieku  

19 lat - 65 lat stanowią 2/3 mieszkańców. 
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W gminie corocznie organizowane są uroczystości 50-lecia pożycia małżeńskiego.  

W 2018 roku 27 par obchodziło 50-lecie zawarcia małżeństwa, a 21 par zdecydowało się na 

wystąpienie do Prezydenta RP o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie. W 2019 

roku 17 par obchodziło 50-lecie zawarcia małżeństwa, a 14 par zdecydowało się na wystąpienie 

o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie.  

Najstarsze małżeństwa, to dwa małżeństwa zawarte w 1951 roku, a najstarszym 

mieszkańcem gminy jest kobieta urodzona w 1920 roku.  

 Najmłodsi mieszkańcy gminy to chłopcy, najczęściej noszący imiona Jan i Stanisław 

oraz dziewczynki o imionach Lena, Julia, Marcelina i Zofia.  

 

SYTUACJA FINANSOWA GMINY KUNÓW 

 

Budżet gminy Kunów na rok 2019 został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Kunowie 

Nr V.26.2018 z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2019. 

W pierwotnej uchwale budżetowej zaplanowano dochody w wysokości 40.833.100,00 

zł i wydatki w kwocie 45.703.100,00 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 2019 roku 

kształtował się następująco: 
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Dochody        48.044.438,90 zł 

Przychody            6.592.000,00 zł 

Razem dochody i przychody   54.636.438,90 zł 

Wydatki        53.306.438,90 zł 

Rozchody         1.330.000,00 zł 

Razem wydatki i rozchody   54.636.438,90 zł 

Zaplanowane dochody w kwocie 48.044.438,90 zł zostały zrealizowane w wysokości 

51.430.286,13 zł, co stanowi realizację na poziomie 107,0%,  

z tego: 

- dochody bieżące: plan wynosił 42.023.321,13 zł, a wykonanie 43.302.342,93 zł 

- dochody majątkowe: plan wynosił 6.021.117,77 zł, a wykonanie 8.127.943,20 zł. 

 Zaplanowane wydatki w kwocie 53.306.438,90 zł zostały zrealizowane w wysokości 

50.566.461,55 zł, co stanowi realizację na poziomie 94,9%,  

z tego: 

- wydatki bieżące: plan wynosił 40.183.594,90 zł, a wykonanie 38.304.330,19 zł, 

- wydatki majątkowe: plan wynosił 13.122.844,00 zł, a wykonanie 12.262.131,36 zł. 

Zrealizowane wydatki budżetowe za 2019 rok mieszczą się w planie określonym 

uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza. Wobec powyższego spełniony został 

wymóg art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, który stanowi ,,Na koniec roku 

budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące 

powiększone o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki”. 

 

Dotacje udzielone z budżetu gminy: 

- dotacje celowe:   plan    452 588,73 zł,  a wykonanie    431 734,37 zł, 

- dotacje podmiotowe:  plan 2.830 141,00 zł,  a wykonanie 2.822 902,51 zł, 

- dotacje przedmiotowe:  plan    148 400,00 zł,  a wykonanie    132 800,00 zł. 

 

Wydatki na obsługę długu gminy plan: 450 000,00 zł, a wykonanie 386 962,22 zł.   

 

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zostały 

wykonane w kwocie 120 694,82 zł, a wydatki na realizację zadań ujętych w programie 

dotyczącym profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zostały zrealizowane  

w kwocie 109 208,56 zł. 

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

zrealizowano w wysokości 1. 172 271,87 zł, a wydatki na zadania określone we wskazanej 

ustawie 711 219,53 zł. 
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Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zrealizowano  

w wysokości 934 817,79 zł i wydatkowano na funkcjonowanie systemu gospodarowania 

odpadami komunalnymi w kwocie 997 650,61 zł.             

                                    

DOCHODY BUDŻETU GMINY ZA 2019 ROK 

 

Dział Nazwa działu Plan Wykonanie % 

010 Rolnictwo i łowiectwo 142.270,76 143 387,95 100,8 

600 Transport i łączność 1.569.024,00 2.202.773,01 140,4 

700 Gospodarka mieszkaniowa 132.200,00 178.999,88 135,4 

710 Działalność usługowa 23.100,00 23.108,00 100,4 

720 Informatyka 29.184,64 18.206,62 62,4 

750 Administracja publiczna 147.438,00 147.951,37 100,3 

   751 Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 

sądownictwa 

      106.740,00       106.340,40       99,6 

752 Obrona narodowa 1.000,00 902,82 0,3 

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 

6.000,00 6.000,00 100,0 

756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych 

i od innych jednostek nieposiadających 

osobowości prawnej oraz wydatki związane z 

ich poborem 

10.370.661,36 10.732.359,37 103,5 

758 Różne rozliczenia 12.395.571,97 12.397.158,17 100,0 

801 Oświata i wychowanie 806.771,33 1.039.220,34 128,8 

851 Ochrona zdrowia 6.400,00 10.698,70 167,2 

852 Pomoc społeczna 1.492.222,00 1.435.200,13 96,2 

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 38.319,00 38.319,00 100,0 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 155.132,00 154.312,20 99,5 

855 Rodzina 12.709.308,00 12.564.880,20 98,9 

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7.871.295,84 9.854.550,46 125,2 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 41.800,00 375.249,78 897,7 
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Dział Nazwa działu Plan Wykonanie % 

926 Kultura fizyczna  0,00 667,73 0,0 

 Razem 48.044.438,90 51.430.286,13 107,0 

 

                                            

WYDATKI BUDŻETU GMINY ZA 2019 ROK 

 

Dział Nazwa działu Plan Wykonanie % 
 

010 Rolnictwo i łowiectwo 194.215,76 187.098,37 96,3 

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 

elektryczną, gaz i wodę 

102.600,00 99.968,30 97,4 

600 Transport i łączność 3.566.057,83 2.997.475,42 84,1 

700 Gospodarka mieszkaniowa 308.104,36 267.704,62 86,9 

710 Działalność usługowa 112.000,00 100.537,16 89,8 

720 Informatyka 93.952,70 77.677,33 82,7 

750 Administracja publiczna 4.290.408,27 3.952.261,80 92,1 

   

751 

Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 

sądownictwa 

       106.740,00       106.340,40    99,6 

752 Obrona narodowa 1.000,00 902,82 90,3 

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 

459.802,00 339.512,89 73,8 

757 Obsługa długu publicznego 450.000,00 386.962,22 86,0 

758 Różne rozliczenia 2.070,23 0,00 0,0 

801 Oświata i wychowanie 11.692.516,71 11.369.884,04 97,2 

851 Ochrona zdrowia 269.000,00 236.590,24 88,0 

852 Pomoc społeczna 3.721.332,00 3.433.614,04 92,3 

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 55.695,00 44.556,00 80,0 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 688.526,00 655.310,00 95,2 

855 Rodzina 13.193.920,00 13.006.320,02 98,6 

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 12.954.889,84 12.317.586,30 95,1 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 826.208,20 793.711,05 96,1 

926 Kultura fizyczna  217.400,00 192.448,53 88,5 
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Dział Nazwa działu Plan Wykonanie % 
 

 Razem 53.306.438,90 50.566.461,55 94,9 

 

 

Spłacono raty kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 1.330 000,00 zł. 

Zobowiązania z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów wynoszą na 31.12.2019 roku 

18 115 000,00 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 2019 roku 

nie wystąpiły. Gmina spełnia wskaźniki określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych. 

 

W roku 2019 skutki obniżenia przez Radę Miejską w Kunowie górnych stawek 

podatków wyniosły 1.200 498,56 zł, natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień to: 747 168,34 

zł. Skutki wydanych na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa decyzji dotyczących umorzeń 

zaległości podatkowych wyniosły 6.678,60 zł. 

W roku 2019 nie było umorzeń opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

W ramach realizacji funduszu sołeckiego poniesione zostały w roku 2019 wydatki  

w łącznej kwocie 378 640,71 zł. W budżecie gminy w roku 2019 nie został wyodrębniony 

budżet obywatelski. 

 

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 

64,58 km to drogi o nawierzchni utwardzonej – asfaltowej lub z kostki drogowej, pozostałe 

43,39 km to drogi o nawierzchni tłuczniowej i gruntowo- szlakowej. Ogólny stan dróg jest 

dobry, jednak cały czas podejmowane są działania w celu ich poprawy. 
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                                           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 wyżej wymienionych dróg jest 

również dobry.  

Inwestycje i remonty 

 W 2019 r. przeprowadzono prace inwestycyjno – remontowe na 9 odcinkach dróg 

gminnych o łącznej długości 3,602 km, całkowita wartość inwestycji to 2.145.693,14 zł,  

w tym 694.116,80 zł z budżetu gminy Kunów, dotacja otrzymana ze Świętokrzyskiego 

Urzędu Wojewódzkiego z tzw. „powodziówek” wyniosła 1.451.576,34 złotych. 
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Porównanie całkowitej wartości przeprowadzonych inwestycji drogowych  

w latach 2018 – 2019, stopnia dofinansowania oraz środków pochodzących z budżetu Gminy Kunów [zł]. 

 
 

Szczegółowy zakres wykonanych inwestycji i remontów w 2019 roku 

1. Remont drogi gminnej nr 336046T Kunów Piaski - Kolonia Piaski w miejscowości 

Kunów ul. Fabryczna, kilometraż: km 0+000 do km 0+230. 

Droga dofinansowana jako droga uszkodzona w wyniku deszczu nawalnego, który miał 

miejsce w 2018 roku, długość jezdni – 230 m, szerokość jezdni – 3,0 m; roboty drogowe 

wykonano za kwotę: 111.891,26 zł, dokumentacja projektowa i opłaty wyniosły: 4.434,40 zł, 

nadzór inwestorski to koszt: 1.700,00 zł, tablica informacyjna została wykonana za kwotę: 

500,00 zł. Całość inwestycji, to koszt: 118.525,66 zł. Na realizację zadania otrzymano dotację  

z budżetu państwa w wysokości 89.513,00 złotych. 

 

Remont drogi ul. Fabryczna. 
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Uroczyste otwarcie nowo wyremontowanej ulicy Fabrycznej. 

 

2. Remont drogi gminnej nr 336046T Kunów Piaski - Kolonia Piaski w miejscowości 

Kunów ul. Iłżecka, kilometraż: km 0+875 do km 1+135.  

Droga została dofinansowana jako droga uszkodzona w wyniku deszczu nawalnego, 

który miał miejsce w 2018 roku, długość drogi – 260 m, szerokość jezdni – 3,0 m; roboty 

drogowe wykonano za kwotę: 90.582,37 zł, dokumentacja projektowa kosztowała: 

4.090,00 zł, nadzór inwestorski wyniósł: 1.400,00 zł, tablicę informacyjną wykonano za 

kwotę: 500,00 zł. Całość inwestycji kosztowała: 96.572,37 zł. Na jej realizację otrzymano 

dotację w wysokości 72.465,00 zł. 

 

Remont ulicy Iłżeckiej w Kunowie. 
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Wyremontowana ul. Iłżecka w Kunowie. 

 

Uroczyste otwarcie ul. Iłżeckiej w Kunowie. 

3. Przebudowa drogi gminnej Kunów ul. Małachowska działka nr 3900, kilometraż:  

km 0+000 do km 0+100. 

Droga dofinansowana jako droga uszkodzona w wyniku deszczu nawalnego, który miał 

miejsce w 2018 roku, długość drogi – 100 m, szerokość jezdni – 5,0 m; roboty drogowe 

wykonano za kwotę: 206.146,25 zł, dokumentacja projektowa wyniosła: 4.680,00 zł, nadzór 
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inwestorski kosztował: 1.550,00 zł, tablicę informacyjną wykonano za kwotę: 500,00 zł. 

Całość zadania wyniosła: 212.876,25 zł. Na realizację inwestycji otrzymano dotację z budżetu 

państwa w wysokości: 127.360,00 złotych. 

4. Przebudowa drogi gminnej Kunów ul. Małachowska działka nr 3907, kilometraż:  

km 0+000 do km 0+115. 

Droga dofinansowana jako droga uszkodzona w wyniku deszczu nawalnego, który miał 

miejsce w 2018 roku, długość drogi – 115 m, szerokość jezdni – 5,0 m; roboty drogowe 

wykonano za kwotę: 197.545,75 zł, dokumentacja projektowa kosztowała: 4.680,00 zł, nadzór 

inwestorski wyniósł: 1.490,00 zł, tablicę informacyjną wykonano za kwotę: 500,00 zł. Całość 

zadania kosztowała: 204.215,75 zł. Na realizację zadania otrzymano dotację z budżetu 

państwa w wysokości: 112.644,00 złotych. 

 

 

ul. Małachowska po remoncie. 
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Obowiązkowa tablica pamiątkowa na ul. Małachowskiej w Kunowie. 

 

5. Przebudowa drogi gminnej Kunów ul. Małachowska dz. nr 3896, kilometraż: km 0+000 

do km 0+90. 

Droga dofinansowana jako droga uszkodzona w wyniku deszczu nawalnego, który miał 

miejsce w 2018 roku, długość drogi – 90 m, szerokość jezdni – 5,0 m; roboty drogowe 

wykonano za kwotę: 139.626,77 zł, dokumentacja projektowa kosztowała: 4.680,00 zł, nadzór 

inwestorski, to koszt: 1.050,00 zł, tablicę informacyjną wykonano za kwotę: 500,00 zł. Całość 

zadania kosztowała: 145.856,77 zł. Na realizację inwestycji otrzymano dotację z budżetu 

państwa w wysokości: 78.749,00 złotych. 
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Nowo wyremontowana ul. Małachowska w Kunowie. 

 

Uroczyste otwarcie ul. Małachowskiej w Kunowie. 

 

6. Remont drogi gminnej nr 336037T Nietulisko Małe - Kunów w miejscowości 

Nietulisko Małe (Kunów), ul. Laski, kilometraż: km 0+290 do km 0+950. 

Droga dofinansowana jako droga uszkodzona w wyniku deszczu nawalnego, który miał 

miejsce w 2018 roku, długość drogi – 660 m, szerokość jezdni – 4,0 m; roboty drogowe 

wykonano za kwotę: 365.244,34 zł, dokumentacja projektowa kosztowała: 6.425,00 zł, nadzór 
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inwestorski, to koszt: 5.500,00 zł, tablicę informacyjną wykonano za kwotę: 500,00 zł.  

 

Całość zadania to koszt: 377.669,34 zł. Na realizację inwestycji otrzymano dotację  

z budżetu państwa w wysokości: 284.847,00 złotych. 

 

Uroczyste otwarcie drogi tzw. „Plichu”. 

 

Nowo wyremontowana droga tzw. „Plich”. 
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7. Remont drogi gminnej 336009T Kolonia Miłkowska - Kurzacze w miejscowości 

Miłkowska Karczma, kilometraż: km 2+560 do km 3+463. 

Droga dofinansowana jako droga uszkodzona w wyniku deszczu nawalnego, który miał 

miejsce w 2018 roku, długość drogi – 903 m, szerokość jezdni – 5,0 m; roboty drogowe 

wykonano w za kwotę: 397.370,71 zł, dokumentacja projektowa kosztowała: 8.856,00 zł, 

nadzór inwestorski, to koszt: 6.000,00 zł, tyczenie przebiegu drogi kosztowało – 5.000,00 zł; 

tablicę informacyjną wykonano za kwotę: 500,00 zł. Całość zadania, to koszt: 417.726,71 zł. 

Na jego realizację otrzymano dotację z budżetu państwa w wysokości: 317.896,00 złotych. 

8. Remont drogi gminnej 336009T Kolonia Miłkowska - Kurzacze w miejscowości 

Miłkowska Karczma, kilometraż: km 3+463 do km 4+447. 

Droga dofinansowana została jako droga uszkodzona w wyniku deszczu nawalnego, 

który miał miejsce w 2018 roku, długość drogi – 984 m, szerokość jezdni – 5,0 m; roboty 

drogowe wykonano za kwotę: 452.938,25 zł, dokumentacja projektowa kosztowała: 8.856,00 

zł, nadzór inwestorski to koszt: 6.800,00 zł, tablicę informacyjną wykonano za kwotę: 500,00 

zł. Całość zadania kosztowała: 469.094,25 zł. Na realizację inwestycji otrzymano dotację  

z budżetu państwa w wysokości: 362.350,00 złotych. 

 

 

Miłkowska Karczma tzw. ulica „Graniczna” w przebudowie. 
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Uroczyste otwarcie tzw. ul. „Granicznej” w Karczmie Miłkowskiej. 

 

 

Uroczyste otwarcie tzw. ul. „Granicznej” w Karczmie Miłkowskiej. 
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Uroczyste otwarcie tzw. ul. „Granicznej” w Karczmie Miłkowskiej. 

 

 

Uroczyste otwarcie ul. „Granicznej” w Karczmie Miłkowskiej. 
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9. Remont drogi gminnej nr 336048T Nietulisko Fabryczne przez wieś, w miejscowości 

Nietulisko Duże, kilometraż: km 0+000 do 0+220. 

Wykonano utwardzenie nawierzchni na tej drodze poprzez położenie nawierzchni  

z kostki betonowej za kwotę 81.200,54 złotych. 

 

 

Nietulisko Fabryczne. 

 

10. Remont drogi powiatowej nr 0651T Doły Biskupie – Kunów w miejscowości Kunów, 

kilometraż: od km 5+330 do km 5+930”. 

Długość wyremontowanej drogi w postaci nakładki asfaltowej to: 600 m. Koszt remontu 

wyniósł: 200.588,40 zł. Droga została wyremontowana w ramach usuwania skutków klęsk 

żywiołowych, tzw. „powodziówek”. Gmina Kunów dofinansowała realizację zadania w kwocie 

20.059,20 zł (ul. Kościelna, koło cmentarza). 

 

11. Remont drogi powiatowej nr 0651T Doły Biskupie – Kunów w miejscowości Kunów 

kilometraż od km 5+330 do km 5+930”. 
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Wykonano remont drogi w zakresie odtworzenia elementów odwodnieniowych oraz 

odtworzenia umocnienia poboczy. Koszt remontu to: 99.573,05 zł. Gmina Kunów 

dofinansowała zadanie w kwocie 49.786,52 zł (ul. Kościelna, koło cmentarza). 

 

 

Droga powiatowa – ul. Kościelna po remoncie. 

 

12. Remont drogi powiatowej nr 0667T Kunów – Bukowie – Chocimów w miejscowości 

Bukowie, kilometraż od km 0+310 do km 1+580, od km 2+597 do km 2+790, od km 

3+000 do km 3+800”, długość drogi – 2263 m. 

Wykonano remont drogi powiatowej o wartości 760.953,40 zł, w ramach usuwania 

skutków klęsk żywiołowych, tzw. „powodziówek”. Gmina Kunów dofinansowała to zadanie  

w kwocie 76.095,70 złotych. 
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Droga powiatowa w miejscowości Bukowie po remoncie. 

 

 

Uroczyste otwarcie drogi powiatowej w Bukowiu. 
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13. Utwardzenie terenu na działce nr 1268/8 na os. Dziewulskiego w Kunowie, długość 

działki – 126 m, szerokość działki – 6,0 m; dokumentacja projektowa na to zadanie 

kosztowała: 3.075,00 zł brutto, roboty budowlane wykonano za kwotę: 113.772,54 zł, 

inspektor nadzoru otrzymała wynagrodzenie w wysokości: 1.650,00 złotych. 

 

 

Droga na stadion podczas remontu. 

 

 

Uroczyste otwarcie drogi na stadion. 
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Tablica Ludowego Klubu Sportowego „STAL” w Kunowie 

przy nowo wyremontowanej drodze na stadion. 

 

14. Podpisano umowę na wykonanie zadania: „Przebudowa i remont drogi gminnej 

nr 001396T (336049T) – ul. Prosta w Kunowie” na kwotę 1.236.724,67 zł. Inwestycja 

otrzyma dofinansowanie z programu Fundusz Dróg Samorządowych w kwocie 

654.371,00 zł. Pierwotny termin wykonania zadania do 30.06.2020 roku. Po podpisaniu 

aneksu, termin wydłużono do 30.09.2020 r. 

 

Podpisanie umowy na roboty budowlane przy ul. Prostej w Kunowie. 
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Dokumentacja projektowa wykonana lub zlecona do wykonania w 2019 roku 

1. Wykonano dokumentację techniczną dla zadania pn.: „Przebudowa pomieszczeń kotłowni 

w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie wraz z wykonaniem wewnętrznej instalacji 

gazowej” – koszt: 8.500,00 zł brutto. 

2. Wykonano dokumentację techniczną dla zadania pn.: „Budowa wodociągu przy  

ul. Fabrycznej w Kunowie” – kwota: 7.600,00 zł. 

3. Wykonano program funkcjonalno – użytkowy o wartości: 5.500,00 zł brutto, analizę 

efektywności kosztowej za kwotę: 1.230,00 zł brutto oraz projekt robót geologicznych  

o wartości: 1.845,00 dla projektu pn.: „Przebudowa stacji wodociągowej w Biechowie wraz  

z awaryjnym odwiertem”. 

4. Wykonano dokumentację techniczną dla zadania pn.: „Przebudowa łazienki w Publicznej 

Szkole Podstawowej w Kunowie” – koszt zadania: 11.685,00 zł brutto. 

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

gminnej Nr 001398T ul. Górna w Kunowie”. 

6. W trakcie realizacji dokumentacja projektowa oświetlenia ul. Warszawskiej. Zostanie ona 

wykonana za kwotę 58.000,00 zł. 

7. Zlecono wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: „Budowa kanalizacji 

sanitarnej Boksycka – Rudka, gmina Kunów” za kwotę: 21.000,00 zł brutto. 

 

Gospodarka wodno – kanalizacyjna 

 

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Janik – w ramach przygotowania do 

aplikowania o dofinansowanie w ramach Działania 4.3 „Gospodarka wodno – ściekowa” 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 

2020 (RPO WŚ). W 2019 roku za kwotę 2.460,00 zł uzyskano dokumentację aplikacyjną 

dla projektu pn.: „Budowa sieci kanalizacyjnej Janik – Kunów” wraz ze studium 

wykonalności oraz za kwotę 897,53 zł uzyskano wymagany załącznik mapowy.  

 Zadanie dofinansowane w ramach działania 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa”  

oś 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020: 

− wartość całkowita inwestycji:   14 524 517,17 zł,  

− wartość uzyskanego dofinansowania:    7 921 175,68 zł, 

−  wkład własny gminy Kunów:     6 603 341,49 zł. 
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Krótki opis 

projektu 

Przedmiotem projektu jest budowa 12 264,70 m sieci kanalizacji 

sanitarnej grawitacyjnej, 2 660,70 m kanalizacji tłocznej (w części 

niepokrywającej się z grawitacyjną – 1 917,7 m - razem długość sieci 

wynosi 14 182,4 m, na odcinku 743 m sieć grawitacyjna idzie 

równolegle z siecią tłoczną), budowa 6 sieciowych przepompowni 

ścieków na terenie miejscowości: Kunów oraz Janik w gminie Kunów. 

Sieć kanalizacji sanitarnej zaprojektowana została w układzie 

grawitacyjno – ciśnieniowym z 6 przepompowniami ścieków. 

Przepompownie zaprojektowano w miejscach, gdzie nie ma 

możliwości odprowadzenia ścieków w sposób grawitacyjny lub 

kolektor grawitacyjny byłby nieekonomiczny. Zaprojektowano 

kanalizację sanitarną grawitacyjną z rur z PVC o średnicach 315 mm, 

Dn250 mm, Dn200 mm i Dn160 mm oraz ciśnieniową z rur PE100 

SDR17 o średnicach 90 mm, 110 mm i 160 mm. Minimalny spadek na 

sieci -1/d, gdzie d – średnica kału sanitarnego. W wyniku projektu 1310 

mieszkańców miejscowości Kunów i Janik z terenu gminy Kunów 

uzyska możliwość podłączenia do zbiorczego systemu kanalizacji 

sanitarnej. Projekt realizowany jest na obszarze Aglomeracji Kunów. 

Komplementarność 

projektu 

Cele projektu są zgodne z Traktatem ustanawiającym Unię Europejską  

i Rozporządzeniem ustanawiającym Europejski Fundusz Rozwoju 

Regionalnego. Powyższy projekt jest zgodny z: Krajowym Programem 

Oczyszczania Ścieków komunalnych w zakresie budowy sieci 

kanalizacyjnej dla aglomeracji Kunów (zwiększenie poziomu 

skanalizowania aglomeracji), Regionalnym Programem Operacyjnym 

Województwa Świętokrzyskiego na latach 2014 – 2020 działanie 4.3 

Gospodarka wodno-ściekowa w zakresie min. rozwoju sieci 

kanalizacyjnej na obszarze wyznaczonej aglomeracji oraz Programem 

Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Kunów. Podejmowany 

projekt wpisuje się również w cele Strategii Rozwoju Miasta i Gminy 

Kunów na lata 2015 – 2020, w szczególności w cele obszaru 

strategicznego Infrastruktura dla mieszkańców. Podejmowany projekt 

przyczynia się do realizacji celu strategicznego ww. strategii: „Rozwój 

infrastruktury ochrony środowiska”, w tym bezpośrednio w cel 2.2 
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Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej. Projekt o pozytywnym wpływie 

na zagadnienia z zakresu polityki ekologicznej. Projekt posiada 

ostateczne pozwolenie na budowę. Projekt wpisuje się w program 

rozwoju infrastruktury lokalnej Gminy.  

Termin realizacji 01.01.2016 – 31.12.2021  

 

 W 2019 r. poniesiono koszty związane z promocją projektu w wysokości 962,85 zł, tj. 

wykonano tablicę informacyjną za kwotę 600,00 zł oraz wydano ogłoszenie prasowe za 

kwotę 362,85 złotych. 

2. Modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków w Kunowie – zadanie zrealizowane  

w 2019 roku. Po wybudowaniu nowa oczyszczalnia stała się jednym  

z najnowocześniejszych obiektów w kraju i w Europie. W celu zapoznania się z najnowszą 

technologią zastosowaną w kunowskiej oczyszczalni odwiedzają ją liczne delegacje 

krajowe i zagraniczne.  W 2019 roku na terenie oczyszczalni gościliśmy delegacje z Serbii 

i Chorwacji. W tym roku zapowiedzieli się goście z Indii, Finlandii i Rosji. O jej 

wyjątkowości świadczy też fakt, iż dzięki zastosowanej w niej technologii, od ścieków 

odłączany jest mikroplastik.  Również farmaceutyki takie jak: antybiotyki i środki 

antykoncepcyjne, które dostają się do wody, mające negatywny wpływ na środowisko, są 

odpowiednio separowane od osadów i później utylizowane. 

  Do realizacji przedmiotowej inwestycji wybrano firmę SCHWANDER POLSKA Sp.  

z o.o. Sp. K. z siedzibą Podegrodzie po przeprowadzeniu postępowania przetargowego.  

Z firmą SCHWANDER POLSKA zawarto umowę na kwotę 15.400.000,00 zł. Prace 

budowlane zakończono i odebrano w 2019 roku. Uzyskano również pozwolenie na 

użytkowanie.  

  Zadanie dofinansowane zostało w ramach działania 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa”  

oś 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020, w wysokości 5.601.490,02 złotych. W 2019 r. 

poniesiono koszty związane z: pracami budowlanymi w wysokości 10.114.046,75 zł, za 

pełnienie usługi inżyniera kontraktu poniesiono wydatki w wysokości 72.212,79 zł; promocja 

projektu kosztowała: 23.722,11 zł.  
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Informacje o projekcie 

Celem projektu była poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kunów 

i dostosowanie jej do wymogów prawa unijnego i krajowego. Okres realizacji inwestycji: 

31.05.2016 r. – 31.12.2019 r. 

− wartość całkowita projektu:   15 663 016,00 zł, 

− wartość dofinansowania z UE:      7 279 098,08 zł, 

− wkład własny gminy Kunów:      8 383 917,92 zł. 

Rozruch nowej oczyszczalni ścieków rozpoczął się w miesiącu lipcu 2019 roku, odbioru 

ostatecznego robót dokonano - 31.08.2019 r., pozwolenie na użytkowanie uzyskano – 

26.09.2019 r. Przepustowość oczyszczalni została zwiększona z Qśrd= 800 m3/d (RLM = 5120) 

na Qśrd= 1500 m3/d, maksymalna przepustowość 2100 m3/d. Wielkość ładunku ścieków 

poddanych ulepszonemu oczyszczaniu wynosi 4451 RLM. 

Nowa oczyszczalnia ścieków została wykonana w technologii MBR (Membrane 

Biological Reaktor), opartej na ultrafiltracji membranowej, zapewniającej wysokoefektywne 

oczyszczanie ścieków dowożonych oraz dopływających siecią kanalizacyjną. 

Wykonane zostały nowe elementy oczyszczalni wraz z infrastrukturą techniczną (drogi  

i chodniki, drogi pożarowe, instalacje wewnętrzne: elektryczna, kanalizacja sanitarna, 

kanalizacja deszczowa, instalacje technologiczne oczyszczalni ścieków), rozbiórka oraz 

przebudowa istniejących obiektów oczyszczalni i infrastruktury technicznej. Przebudowano 

budynek stacji transformatorowej i budynek dmuchaw. Bez zmian pozostała pompownia 

ścieków oczyszczonych oraz kontener ciągu zlewczego. W celu obniżenia kosztów eksploatacji 

oczyszczalni ścieków zamontowano instalację fotowoltaiczną o mocy 10 kW. 

Najważniejsze nowe obiekty i urządzenia: 

• studnia pompowni ścieków surowych z sitem pionowym o średnicy wew. 2500 mm; 

• studnia zbiorcza – zbiornik żelbetowy o średnicy wew. 1500 mm; 

• budynek technologiczny składający się z 4 części:  

− pomieszczenie sitopiaskownika i ciąg zlewczy, 

− pomieszczenia: odwodnienia i higienizacji osadu, dmuchaw i filtracji, szaf 

sterowniczych, aneks magazynowy i pomieszczenie porządkowe ze zlewem, 

− zaplecze socjalne i higieniczno-sanitarne, 
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− pomieszczenia garażowe; 

• obok budynku - taca najazdowa punktu zlewnego; 

• komora zbiornika buforowego (zbiornik betonowy) o objętości czynnej 499 m3; 

• zbiornik reaktora biologicznego o łącznej objętości czynnej 2136 m3, w tym 2 komory 

filtracji o objętości czynnej 166 m3 każda oraz 2 reaktory o objętości czynnej 902 m3 każdy; 

• komora stabilizacji osadu (zbiornik betonowy) o objętości czynnej 250 m3; 

• studnia ścieków oczyszczonych/wody technologicznej – zbiornik żelbetonowy o średnicy 

wewnętrznej 2500 mm; 

• studnia ścieków oczyszczonych i wody opadowej – zbiornik żelbetowy o średnicy 

wewnętrznej 1500 mm; 

• filtr węglowy (neutralizacja odorów). 

 

W ramach projektu wybudowano solarną suszarnię osadów ściekowych, która 

w procesie suszenia wykorzystuje jedynie energię słoneczną.  

Parametry suszarni osadów: 

− powierzchnia hali suszącej - 1404 m2; 

− długość hali - 72,35 m; 

− szerokość hali - 19,55 m; 

− wysokość wewnątrz hali - 3,65 m; 

− max ilość osadu przed suszeniem - ok. 1095 t/rok; 

− max ilość osadu po suszeniu - ok. 256 t/rok; 

− redukcja masy osadu - ok. 839 t/rok (77 %); 

− uzyskanie wartości opałowej - ok. 11-13 MJ/kg. 

 

Efektem kluczowym projektu jest wzrost przepustowości działającej oczyszczalni, co 

umożliwi dalszy rozwój sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Kunów i rozbudowę granic 

aglomeracji zgodnie z Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków Komunalnych. 
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Ulotka promocyjna nowej oczyszczalni ścieków w Kunowie. 
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Projekt zagospodarowania terenu oczyszczalni ścieków. 
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Schemat technologiczny oczyszczalni ścieków.
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Oczyszczalnia ścieków w budowie. 

 

 

Oczyszczalnia ścieków w budowie. 
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Widok na oczyszczalnię ścieków po zakończonej inwestycji. 

 

 

 

Uroczyste otwarcie oczyszczalni ścieków. 
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Konferencja prasowa na zakończenie inwestycji. 

 

Pozostałe inwestycje realizowane w 2019 roku 

1. Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Kunów. Wykonano roboty budowlane 

polegające na wymianie 8 lamp wraz z okablowaniem. Wydatki wyniosły: 57.919,63 

złotych. 

2. Modernizacja oświetlenia publicznego. W ramach aplikowania o 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 (RPO WŚ) 

została wykonana dokumentacja aplikacyjna: studium wykonalności wraz z wnioskiem 

aplikacyjnym oraz dokumentacja techniczna wraz z audytem oświetlenia ulicznego za 

kwotę 18.450,00 zł. Zlecono inwentaryzację eksploatowanych przez Gminę Kunów słupów 

oświetleniowych za kwotę 6.150,00 złotych. 

 Została podpisana umowa na dofinansowanie zadania w ramach działania 3.4 „Strategia 

niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej”  

oś 7 „Efektywna i zielona energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego 2014 – 2020. Realizacja 2020 rok. Wydatki wyniosły: 24 600,00 złotych. 
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3. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku świetlicy na budynek 

usługowo – mieszkalny ze świetlicą wiejską w Kolonii Inwalidzkiej – utworzenie 

dodatkowych mieszkań socjalnych oraz miejsca integracji społecznej poprzez remont oraz 

adaptację budynku w gminie Kunów.  

 

 

       Budynek usługowo – mieszkalny ze świetlicą wiejską w Kolonii Inwalidzkiej. 

 

 Po przeprowadzeniu zapytań ofertowych zawarto umowę z firmą „RENDER 2000”  

z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim na kwotę 4.550,00 zł na wyposażenie świetlicy w sprzęt 

RTV oraz umowę z firmą KJMK Meble Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach na kwotę 13.735,41 

zł na wyposażenie świetlicy w meble i dekoracje. 

 Zadanie dofinansowane w ramach działania 7.3 „Infrastruktura zdrowotna i społeczna”  

oś 7 „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego 2014-2020, w kwocie 13.100,00 zł. Wydatki wyniosły: 18.285,41 złotych. 
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Uroczyste otwarcie nowych mieszkań socjalnych w Kolonii Inwalidzkiej. 

 

 

 Powitanie mieszkańców nowych mieszkań socjalnych w Kolonii Inwalidzkiej. 

 

4. Zabezpieczenie stabilności konstrukcji ścian budynku dawnego zakładu kamieniarskiego  

w miejscowości Doły Biskupie, Gmina Kunów, działka nr ew. 528/4.  
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 Wykonano zabezpieczenie stabilności ścian budynku dawnego zakładu kamieniarskiego – 

garażu, zgodnie z zaleceniami Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, za 

kwotę 36.900,00 zł. Zakupiono dziennik budowy za 10,30 zł. Zlecono nadzór inwestorski  

w branży archeologicznej za kwotę 2.615,00 zł. Wydatki wyniosły: 39.525,30 złotych. 

 

5. Wspólnie z Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Kunowskiej zostało zrealizowane zadanie  

pn.: „Utworzenie parku w Kunowie” dofinansowanego w ramach poddziałania  

9.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego 

przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 

przez Lokalną Grupę Działania „Krzemienny Krąg” w Bałtowie. Całkowity koszt 

inwestycji, to: 184.164,62 zł brutto. 

 

 

Park przy ul. Langiewicza. 
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Uroczyste otwarcie parku przy ul. Langiewicza. 

 

6. Zrealizowano zadanie pn.: „Miasteczko ruchu drogowego przy PSP im. A Hedy „Szarego”  

w Kunowie”. Inwestycja w całości została dofinansowana przez WORD w Kielcach, koszt: 

21.105,57 zł. 

 

Miasteczko ruchu przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Antoniego Hedy „Szarego” w Kunowie. 
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 Miasteczko ruchu przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Antoniego Hedy „Szarego” w Kunowie. 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Miasta i Gminy w Kunowie. 
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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.  

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

 Trwają prace związane z opracowaniem projektów zmiany miejscowego planu 

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

Rudka i Kunów. W 2019 roku podpisano z wykonawcą umowę na opracowanie projektu 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Boksycka. 

Etapy procedury planistycznej dla poszczególnych miejscowości: 

Kunów: projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy 

Kunów obejmującego miasto Kunów został wykonany; uzgodniony z instytucjami i organami 

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

środowiska, właściwym wojewódzkim konserwatorem zabytków, właściwym państwowym 

wojewódzkim inspektorem sanitarnym, wojewodą, zarządem województwa itd. zgodnie z art. 

17 pkt. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

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.  
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Kurzacze: projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta  

i Gminy Kunów obejmujący część sołectwa Kurzacze został uchwalony na Sesji Rady 

Miejskiej w Kunowie w maju 2020 r. 

Miłkowska Karczma: projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Miasta i Gminy Kunów obejmującego sołectwo Miłkowska Karczma został wykonany; 

uzgodniony 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. zgodnie z art. 17 pkt. 6 ustawy 

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu. 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.  

Rudka: projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy 

Kunów obejmującego sołectwo Rudka wykonany; uzgodniony 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. zgodnie z art. 17 pkt. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 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.  

Janik: projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy 

Kunów obejmującego część sołectwa Janik wykonany; uzgodniony 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. zgodnie z art. 17 pkt. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Kolejny etap to uzyskanie zgody na zmianę 

przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne – wniosek o ww. zgodę 

przesłany do Ministra Środowiska oczekuje na weryfikację.  

Boksycka: termin wykonania projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Miasta i Gminy Kunów obejmującego sołectwo Boksycka zgodnie z umową  

z wykonawcą wyznaczono do dnia 31.03.2020 roku. 

 



 

49 
 

RAPORT O STANIE GMINY KUNÓW ZA 2019 ROK 

LICZBA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW O ZMIANĘ MIEJSCOWEGO PLANU 

 

Miejscowość 

Liczba wniosków 

(2007-2016) 

Liczba wniosków 

(2016-2019) 

 

RAZEM 

Janik 62 38 100 

Kunów 66 13 79 

Miłkowska Karczma 54 18 72 

Wymysłów 23 8 31 

Kolonia Inwalidzka 23 6 29 

Kurzacze 25 4 29 

Rudka 25 4 29 

Boksycka 18 9 27 

Prawęcin 23 2 25 

Doły Biskupie 18 4 22 

Nietulisko Małe 13 2 15 

Nietulisko Duże 8 4 12 

Kolonia Piaski 9 1 10 

Biechów 5 0 5 

Bukowie 2 2 4 

Małe Jodło 1 2 3 

Chocimów 2 0 2 

Udziców 0 0 0 

 
Liczba złożonych wniosków o zmianę miejscowego planu (na zielono - podjęte uchwały o zmianie planu  

w trakcie realizacji, na fioletowo - podjęte uchwały o zmianie planu, jeszcze niezlecone) 

 
 

REALIZACJA FUNDUSZU SOŁECKIEGO         

   
 

                      

Lp. 
Nazwa zadania 

Jednostka 

budżetowa 

realizująca 

zadanie  

Wniosek 

sołectwa 

w zł 

Wykonanie 

w zł 
Zakres wykonanych prac 

1. 

Zagospodarowanie 

działki gminnej  

w Biechowie na cele 

rekreacyjne 

Biechów  10.031,97  

984,00 

93,20 

8.036,00 

885,00 

razem: 9.998,20 

Wykonano projekt 

zagospodarowania terenu, 

zakupiono mapę do projektu, 

zabawki: huśtawkę podwójną, 

karuzelę tarczową, 

piaskownicę, bujak, tablicę  

z regulaminem oraz 5 ławek 

ogrodowych 
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2 

Wykonanie odwodnienia  

na drodze 336029T  

w Boksycce 

Boksycka  

20.000,00  20.000,00 Wykonano 2 studnie chłonne 

Częściowe wykonanie 

oświetlenia ulicznego 

przy drodze nr 336029T  

w Boksycce 

14.373,70  14.373,69 

Postawiono 3 słupy 

oświetlenia ulicznego wraz  

z przewodami  

i oprawami 

3 

Odnowienie budynku po 

byłej Szkole 

Podstawowej  

w Bukowiu Bukowie  

18.690,35  18.690,35 
Zostały pomalowane ściany 

zewnętrznych budynku 

Zakup wyposażenia do 

budynku oraz do 

zagospodarowania terenu 

2.850,00  2.850,00 Zakupiono 3 ławki 

4 

Budowa oświetlenia przy 

drodze powiatowej  

i gminnej w Chocimowie  

Chocimów  19.647,52  19.495,50 

Postawiono 4 słupy 

oświetlenia ulicznego wraz  

z przewodami i oprawami  

5 

Adaptacja pomieszczeń 

budynku OSP (m.in. 

wymiana instalacji 

elektrycznej, wymiana 

źródła ciepła oraz 

zagospodarowanie 

terenu) 

Doły Biskupie  

20.000,00  

10.000,00 

 

9.998,14 

 

razem: 19.998,14 

Zakupiono kominek  

z wkładem grzewczym  

i systemem DGP 

 

Zakupiono materiały 

elektryczne i do malowania 

 

Zakup wyposażenia do 

budynku OSP Doły 

Biskupie 

4.493,16  

3.461,84 

945,00 

razem: 4.406,84  

Zakupiono 55 krzeseł  

i 5 stołów 

6 

Wykonanie projektu 

przebudowy 

ul. Szkolnej w Janiku 

Janik  37.856,50  37.761,00 
Wykonano dokumentację 

projektową  

7 

Zagospodarowanie terenu 

wokół świetlicy  

w Kolonii Inwalidzkiej 

na cele rekreacyjno - 

sportowe 

Kolonia 

Inwalidzka  

10.000,00  

3.400,00  

10.00000 

3.400,00 

Wykonano ogrodzenie placu 

zabaw i boiska, zakupiono  

2 bramki do piłki nożnej 

 

Zakup wyposażenia do 

świetlicy wiejskiej  

w Kolonii Inwalidzkiej 

 

7.610,36  

2.520,00 

1.399,00 

1.297,00 

1.700,00 

327,84 

210,00 

151,70 

razem: 7.605,54 

 

Zakupiono: 21 krzeseł, 

chłodziarko-zamrażarkę, 

biurko, komodę,  

szafki kuchenne, 

2 butle gazowe z osprzętem, 

rolety, 2 przedłużacze,  

13 antyram  
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8 
Doposażenie placu zabaw 

w Kolonii Piaski 
Kolonia Piaski  17.186,85  

984,00 

15.495,00 

485,32 

220,00 

razem: 17.184,32 

Wykonano projekt 

zagospodarowania, 

zakupiono: zestaw zabawowy 

(wieża ze ślizgiem), huśtawkę 

podwójną, tablicę do 

malowania, piaskownicę, 

bujak, siłownię – biegacz, 

3 ławki, tablicę regulaminu 

9 

Zagospodarowanie placu 

rekreacyjnego  

w Kurzaczach 

Kurzacze  9.729,12 

1.949,55 

442,80 

3.241,00 

1.498,00 

1.600,00 

917,00 

razem: 9.648,35 

 

Zakupiono materiały na 

ogrodzenie, wykonano roboty 

porządkowe na placu zabaw, 

Zakupiono: huśtawkę bocianie 

gniazdo, regulamin, grill 

betonowy 

ławo-stół piknikowy oraz 

3 kosze 

10 

Remont drogi gminnej 

pomiędzy drogami 

powiatowymi  

w Małym Jodle 

Małe Jodło  12.644,07  12.644,07 

Wykonano utwardzenie drogi 

kruszywem  

o długości 180 m  

i szerokości 3 m 

11 

Zagospodarowanie placu 

przy budynku po byłej 

szkole podstawowej  

w Miłkowskiej Karczmie 

Miłkowska 

Karczma  
25.136,72 

984,00 

23,30 

3.600,00 

3.250,00 

17.000,00 

279,00 

razem: 25.136,30 

Wykonano projekt 

zagospodarowania terenu, 

zakupiono mapę zasadniczą 

do projektu, 3 ławko-stoły 

piknikowe, 7 ławek 

parkowych oraz elementy 

siłowni zewnętrznej: orbitrek, 

steper, biegacz, rowerek, 

krzesło do wyciskania i 1 kosz 

na śmieci 

  

12 

Remont drogi przy 

posesjach 79-86  

w Nietulisku Dużym 

Nietulisko 

Duże  

5.000,00  5.000,00 
Wykonano projekt  

remontu drogi 

Remont drogi na działce  

nr 1029 
22.000,00  21.955,50 

Wykonano utwardzenie kostką 

odcinka drogi o długości 40 m  

i szerokości 3 m wraz  

z obrzeżami i podbudową 

Doposażenie placu zabaw 

w Nietulisku Dużym 
10.856,50 

984,00 

23,30 

8.771,00 

1.077,99 

razem: 10.856,29 

Wykonano projekt zagosp., 

zakupiono mapę zasadniczą 

do projektu, zestaw 

sprawnościowy, huśtawkę, 

bocianie gniazdo, regulamin 

oraz 3 ławki parkowe 
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13 

Doposażenie placu zabaw  

z siłownią zewnętrzną  

w Nietulisku Małym Nietulisko 

Małe  

13.518,13  

984,00 

23,30 

12.156,00 

347,33 

razem: 13.510,63 

Wykonano projekt 

zagospodarowania, zakupiono 

mapę zasadniczą do projektu, 

bujak, huśtawkę wagową, 

regulamin oraz elementy 

siłowni zewnętrznej: wioślarz, 

orbitrek, rower  

i 2 ławki ogrodowe 

Ocieplenie budynku 

remizy OSP w Nietulisku 

Małym 

12.300,00  12.300,00 
Ocieplono i pomalowano dwie 

ściany budynku 

14 

Adaptacja pomieszczeń 

budynku OSP  

w Prawęcinie (m.in. 

wymiana instalacji 

elektrycznej, malowanie 

ścian, wymiana drzwi, 

podłogi) 

Prawęcin  17.678,99  17.678,99  

Wykonano roboty budowlano 

montażowe, wymieniono 

instalację elektryczną, 

pomalowano ściany, materiał 

zakupiono  

w 2018 r. 

15 

Remont drogi „na 

skarpie” wzdłuż drogi 

krajowej nr 9 w Rudce 

Rudka  22.676,04  

8.711,94 

13.422,65 

razem: 22.134,59 

Zakupiono materiały na 

remont drogi: 

kostkę brukową oraz obrzeża 

16 

Zagospodarowanie placu 

rekreacyjnego  

w Udzicowie 

Udziców  11.886,94  

7.749,00 

4.059,00 

razem: 11.808,00 

Utwardzono teren kostką  

i zamontowano drewnianą 

altanę o wymiarach: 

3,5 m x 4,5 m 

17 

Zakup materiałów na 

budowę świetlicy 

wiejskiej w Wymysłowie 

Wymysłów  29.073,79  

28.617,25 

450,00 

razem: 29.067,25 

Zakupiono materiał 

budowlany 

   378.640,71  377.503,55  

 

Zestawienie realizacji zadań w ramach Funduszu Sołeckiego. 

 

  Gmina Kunów otrzyma zwrot środków z budżetu państwa w wysokości 26,204% 

całości poniesionych wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 98.921,03 zł 

(wypłata do końca sierpnia 2020 r.). 
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Huśtawka typu bocian w Nietulisku Dużym. 

 

 

 

Zestaw zabawowy w Nietulisku Dużym. 
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Siłownia zewnętrzna w Nietulisku Małym. 

 

 

 
Oświetlenie w Boksycce. 
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Pomalowana elewacja w Bukowiu. 

 

 
Nowa ławka w Bukowiu. 
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Altana w Udzicowie. 

 

OŚWIATA I WYCHOWANIE 

 

Ogólna charakterystyka 

 

W roku 2019 zadania oświatowe realizowane były w następujących placówkach: 

 

− Publicznym Przedszkolu w Kunowie 
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− Publicznej Szkole Podstawowej im. Antoniego Hedy „Szarego” w Kunowie 

 

 

 

 

− Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Janiku, w skład którego wchodzą: Publiczna 

Szkoła Podstawowa w Janiku oraz Publiczne Przedszkole w Janiku 
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− Publicznej Szkole Podstawowej w Wymysłowie 

 

 

 

 

− Publicznej Szkole Podstawowej im. Witolda Gombrowicza w Dołach Biskupich 
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− Szkole Podstawowej im. Stanisława Staszica w Nietulisku Dużym 

 

 

 

 

W Publicznej Szkole Podstawowej w Wymysłowie, Publicznej Szkole Podstawowej im. 

Witolda Gombrowicza w Dołach Biskupich, Szkole Podstawowej im. Stanisława Staszica  

w Nietulisku Dużym funkcjonują oddziały przedszkolne, które realizują zadania w zakresie 

wychowania przedszkolnego. 

 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Witolda Gombrowicza w Dołach Biskupich oraz 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Wymysłowie do dnia 31.08.2019 r. prowadzone były przez 

osoby fizyczne. Z dniem 01.09.2019 r. nastąpiło zwrotne przejęcie obu szkół przez gminę 

Kunów. 

 
 

INFORMACJE OGÓLNE NA TEMAT PLACÓWEK OŚWIATOWYCH 

 

Lp. Nazwa placówki Typ Organ 

prowadzący 

Liczba uczniów 

stan na 

31.12.2019 r. 

1. Publiczna Szkoła Podstawowa im. 

Antoniego Hedy „Szarego”  

w Kunowie 

publiczna gmina 367 

2. Publiczne Przedszkole w Kunowie publiczna gmina 116 
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3. Zespół Szkolno – Przedszkolnym  

w Janiku 

publiczna gmina 128 

4. Publiczna Szkoła Podstawowa  

w Wymysłowie 

publiczna gmina 108 

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 81 

RAZEM 800 

 

 

 

PORÓWNANIE LICZBY UCZNIÓW W LATACH 2018 i 2019 
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Wydatki na oświatę (w tym JDU) 

 

 

WYDATKI PONIESIONE NA FUNKCJONOWANIE PLACÓWEK 

PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ KUNÓW: 

 

Lp. Nazwa placówki Wydatki ogółem 

 

1. Publiczna Szkoła Podstawowa  

im. Antoniego Hedy „Szarego” w Kunowie 

5 323 258,60 zł 

2. Publiczne Przedszkole w Kunowie 1 348 800,00 zł 

3. Zespół Szkolno – Przedszkolnym w Janiku 1 762 110,18 zł 

4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Wymysłowie 

(od 01.09.2020 r.) 

470 800,00 zł 

5. Publiczna Szkoła Podstawowa  

im. Witolda Gombrowicza w Dołach Biskupich 

(od 01.09.2020 r.) 

80 639,82 zł 

Razem 8 985 608,60 zł 

 

 

WYDATKI PONIESIONE NA FUNKCJONOWANIE PLACÓWEK 

PROWADZONYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE: 

 

Lp. Nazwa placówki Wydatki ogółem 

1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Wymysłowie 

(do 31.08.2019 r.) 

894 482,49 zł 

2. Publiczna Szkoła Podstawowa  

im. Witolda Gombrowicza w Dołach Biskupich 

(do 31.08.2019 r.) 

359 993,10 zł 

3. Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica  

w Nietulisku Dużym 

941 562,26 zł 

Razem 2 196 037,85 zł 
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ZESTAWIENIE KOSZTÓW EDUKACJI NA JEDNEGO DZIECKA/UCZNIA 

 

Lp. Nazwa placówki Wydatki ogółem Liczba 

dzieci/uczniów 

Koszt 

edukacji       

1 

dziecka/ucz

nia 

1. Publiczna Szkoła Podstawowa 

im. Antoniego Hedy 

„Szarego” w Kunowie 

5 323 258,60 zł 367 14 504,79 zł 

2. Publiczne Przedszkole  

w Kunowie 

1 348 800,00 zł 116 11 627,58 zł 

3. Zespół Szkolno – 

Przedszkolnym w Janiku 

1 762 110,18 zł 128 13 766,48 zł 

4. Publiczna Szkoła Podstawowa 

w Wymysłowie 

1 365 282,49 zł 108 12 641,50 zł 

5. Publiczna Szkoła Podstawowa 

im. Witolda Gombrowicza  

w Dołach Biskupich 

440 632,92 zł 0 - 

6. Szkoła Podstawowa  

im. Stanisława Staszica  

w Nietulisku Dużym 

941 562,26 zł 81 11 624,22 zł 

Razem 11 181 646,45 zł 800 13 977,05 zł 
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W 2019 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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215), w związku z powyższym samorząd nie 

wypłacał jednorazowego dodatku uzupełniającego. 

  

W 2019 roku gmina Kunów otrzymała subwencję oświatową w kwocie: 7 059 646,00 

zł. Na realizację zadań oświatowych w 2019 roku gmina Kunów wydała 11 181 646,45 zł tj. 

więcej o 4 122 000,45 zł niż otrzymana subwencja. 

 

KADRA PEDAGOGICZNA 

 

Lp. Nazwa placówki Liczba 

nauczycieli 

w 

przeliczeniu 

na pełne 

etaty 

Liczba nauczycieli na stopniach awansu 

zawodowego 

Stażysta Kontrakto

wy 

Mianowany Dyplomo

wany 

Razem 

1. Publiczna Szkoła 

Podstawowa  

im. A. Hedy 

„Szarego”  

w Kunowie 

42,56 0 1 3 39 43 

2. Publiczne 

Przedszkole  

w Kunowie 

8,72 0 2 1 8 11 

3. Zespół Szkolno – 

Przedszkolny  

w Janiku 

15,68 0 2 9 6 17 

5. Publiczna Szkoła 

Podstawowa  

w Wymysłowie 

14,08 2 7 3 5 17 

6. Publiczna Szkoła 

Podstawowa im. 

Witolda 

Gombrowicza  

w Dołach Biskupich 

 

3 

 

0 

 

3 

 

0 

 

1 

 

4 

7. Szkoła Podstawowa  

im. Stanisława 

Staszica  

w Nietulisku Dużym 

10,97 1 4 7 7 19 

Razem 95,01 3 19 23 66 111 
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KADRA NIEPEDAGOGICZNA W SZKOŁACH PROWADZONYCH  

PRZEZ GMINĘ KUNÓW 

 

Lp. Nazwa placówki Pracownicy 

administracji 

Pracownicy 

obsługi 

Razem 

1. Publiczna Szkoła Podstawowa 

im. Antoniego Hedy „Szarego” 

w Kunowie 

4 17 21 

2. Publiczne Przedszkole  

w Kunowie 

1 10 11 

3. Zespół Szkolno – Przedszkolny 

w Janiku 

2 5 7 

4. Publiczna Szkoła Podstawowa  

w Wymysłowie 

0 3 3 

5. Publiczna Szkoła Podstawowa 

im. Witolda Gombrowicza  

w Dołach Biskupich 

0 1 1 

RAZEM 7 36 43 

 

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

(Dz. U. z 2020 r. poz.17) w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na 

dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli. Nauczyciele brali udział  

w: szkoleniach, szkoleniach rad pedagogicznych, konferencjach oraz podnosili swoje 

kwalifikacje poprzez udział w studiach podyplomowych. Na doskonalenie zawodowe 

nauczycieli w 2019 r. przeznaczono środki finansowe w wysokości: 10 568,71 zł. 

Działania innowacyjne w zakresie oświaty oraz udział szkół w programach edukacyjnych 

Każda ze szkół w ramach usprawnienia oraz poprawy jakości pracy szkoły realizuje 

innowacje pedagogiczne, czyli nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub 

metodyczne. 

ZREALIZOWANE INNOWACJE PEDAGOGICZNE I METODYCZNE 

Lp. Nazwa szkoły Tytuł innowacji 

1.  

Publiczna Szkoła Podstawowa 

im. Antoniego Hedy „Szarego” 

w Kunowie 

„Ocenianie kształtujące jako narzędzie rozwijania 

kompetencji kluczowych, wspomagających 

umiejętność uczenia się i nauczania”; 

„Klucz do kodowania”; 

„Czytanie jest cool-moje Ja w krainie bajek i baśni”; 

„Ulica Tuwimkowa czyli uczeń w świecie wierszy” 
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2. Publiczne Przedszkole  

w Kunowie 

Brak innowacji 

3. Zespół Szkolno – 

Przedszkolnym w Janiku 

„Uczeń z pasją”; 

„Młody Europejczyk to ja” 

4. Publiczna Szkoła Podstawowa 

w Wymysłowie 

„Działam – pomagam – uczę się”; 

„Piękna Nasza Polska Cała”; 

„Cyberprzemocy mówię - NIE” 

5. Publiczna Szkoła Podstawowa 

im. Witolda Gombrowicza  

w Dołach Biskupich 

Brak innowacji 

6. Szkoła Podstawowa im. 

Stanisława Staszica  

w Nietulisku Dużym 

„Myślograficzny zeszyt lektur” 

 

 

 

„Piękna Nasza Polska Cała” – innowacja realizowana przez Publiczną Szkołę Podstawową  

w Wymysłowie. 
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„Ulica Tuwimkowa czyli uczeń w świecie wierszy” – innowacja realizowana przez Publiczną Szkołę 

Podstawową im. Antoniego Hedy „Szarego” w Kunowie. 

 

 

 

„Uczeń z pasją” – innowacja realizowana przez Zespół Szkolno – Przedszkolny w Janiku. 
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UDZIAŁ SZKÓŁ W PROGRAMACH EDUKACYJNYCH 

Lp. Nazwa szkoły Nazwa programu 

1. Publiczna Szkoła Podstawowa im. 

Antoniego Hedy „Szarego” w Kunowie 

Program dla szkół (Mleko, Owoce                  

i warzywa w szkole); 

„Szkoła promująca zalecenia Europejskiego 

Kodeksu Walki z Rakiem”; 

„Bezpiecznie i zdrowo”; 

„Akademia Bezpiecznego Puchatka”; 

„Znajdź właściwe rozwiązanie”; 

„Narodowy Program Rozwoju 

Czytelnictwa”; 

Udział dzieci w Programie Profilaktycznym 

„CUKIERKI”; 

„Wewnątrzszkolny Program 

Przeciwdziałania Przemocy i Agresji                  

w Szkole”; 

„Narkotyki i dopalacze zabijają. Szkoda 

Ciebie na takie patoklimaty”; 

„Trzymaj formę”; 

„Aktywni dla zdrowia”; 

Wewnątrzszkolny System Doradztwa 

Zawodowego na rok szkolny 2019/2020”; 

„Noe”; 

„Potrafię wybrać”; 

„Dopalacze – mówię nie” 

 

2.  

Publiczne Przedszkole w Kunowie 

 

 

Warsztaty ekologiczne dla najmłodszych       

z udziałem firmy REMONDIS; 

Udział dzieci w Programie Profilaktycznym 

„CUKIERKI” 

 

3. Zespół Szkolno – Przedszkolnym 

w Janiku 

„Dziel się Uśmiechem”; 

„BohaterON – włącz historię!”; 

Program dla szkół (Mleko, Owoce                 

i warzywa w szkole); 

„Szkoła do hymnu”; 

„Narodowe czytanie”; 

Akademia Bezpiecznego Puchatka; 

Program Szkolny Klub Sportowy 
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4. Publiczna Szkoła Podstawowa  

w Wymysłowie 

Program dla szkół (Mleko, owoce                  

i warzywa w szkole); 

Narodowe czytanie nowel; 

Trzymaj formę!; 

Szkolne koło PCK; 

Europejski Tydzień Sportu; 

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia; 

#szkoladohymnu 

5. Publiczna Szkoła Podstawowa  

im. Witolda Gombrowicza w Dołach 

Biskupich 

Brak programu 

 

 

6. Szkoła Podstawowa im. Stanisława 

Staszica w Nietulisku Dużym 

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia; 

„Z Panem Scratchem za pan brat”; 

„Szkoła TIK na TAK” 

 

 

Program profilaktyczny „Cukierki” realizowany przez Publiczne Przedszkole w Kunowie. 
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Program edukacyjny „Z Panem Scratchem za pan brat” realizowany przez Szkołę Podstawową  

im. Stanisława Staszica w Nietulisku Dużym. 

 

 

Program profilaktyczny „Noe” realizowany przez Publiczną Szkołę Podstawową  

im. Antoniego Hedy „Szarego” w Kunowie. 
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Program profilaktyczny „Akademia Bezpiecznego Puchatka” realizowany przez Publiczną Szkołę Podstawową 

im. Antoniego Hedy „Szarego” w Kunowie. 

 

Stypendia 

Stypendium szkolne i zasiłek szkolny, przyznawane na podstawie przepisów ustawy  

z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 z późn. zm.) otrzymało 

229 uczniów, na wypłatę przeznaczono środki w kwocie: 172 368,89 zł (w tym wkład własny 

gminy 17 236,89 złotych). 

W roku 2019 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 146 uczniów. Na wypłatę przeznaczono środki w kwocie 18 860,00 

złotych. 

Sport i rekreacja w gminie Kunów 

Zadania z zakresu sportu i rekreacji na terenie gminy Kunów w 2019 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. 
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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. 

 

Gminna Rada Sportu w 2019 roku była organizatorem wielu imprez i wydarzeń  

o charakterze sportowym: 

• Mistrzostwa Gminy Kunów w Drużynowym tenisie stołowym dziewcząt i chłopców klas 

7-8   i 3 gimnazjum; 

• XIV Środowiskowy Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy  

w Kunowie; 

• IV Noworoczny Turniej Tenisa Stołowego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum; 

• VI Grand Prix Amatorów Województwa Świętokrzyskiego w Tenisie Stołowym w kategorii 

OPEN; 

• Mecz Tenisa Stołowego STS Zgoda Janik & UKS Meteor Wąchock; 

• XI Mistrzostwa Kunowa w Tenisie Stołowym; 

• Mecz Tenisa Stołowego STS Zgoda Janik & KS Polonia Kielce; 

• IV Bieg Uliczny pod hasłem „Łączy nas bieganie”; 

• Igrzyska Dzieci w Drużynowym Tenisie Stołowym Finał Wojewódzki; 

• Turniej Gier i Zabaw dla kl. 1-3 szkół podstawowych; 

• Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie dziewcząt  

i chłopców szkół podstawowych oraz turniej w piłce siatkowej dziewcząt; 

• Mistrzostwa Województwa Świętokrzyskiego Amatorów w Tenisie Stołowym; 

• Pierwszy Wojewódzki Turniej Kwalifikacyjny Seniorów w Tenisie Stołowym; 

• Udział uczniów z PSP w Kunowie i ZSP w Janiku w wydarzeniu sportowym „Pingpongowy 

PGE Narodowy”; 
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• Świętokrzyskie Marzenia Pingpongowe – turniej tenisa stołowego w kategoriach: żak, 

młodzik, kadet; 

• Turniej Piłki Nożnej o Puchar Rady Miejskiej w Kunowie w kat. szkół podstawowych; 

• Mecz Tenisa Stołowego STS Zgoda Janik & Freedom Topspin Skarżysko Kamienna; 

• II Wojewódzki Turniej Kwalifikacyjny Seniorów w Tenisie Stołowym; 

• Puchar Gór Świętokrzyskich w Podnoszeniu Ciężarów; 

• Mecz Tenisa Stołowego STS Zgoda Janik & MZKS Alit Ożarów; 

• Mecz Tenisa Stołowego STS Zgoda Janik & UKS Orlęta Bilcza II; 

• Mecz Tenisa Stołowego STS Zgoda Janik & UKS Orlęta Bilcza I; 

• Gminny Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt. 

 

Ponadto zadania w zakresie promocji i upowszechniania kultury fizycznej i sportu 

realizowane były 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; 

• Stowarzyszenie Szachowe „HETMAN” Ostrowiec Św.; 

• Ludowy Klub Sportowy „GRYF” w Kunowie. 

 

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. Gabinety te są bardzo dobrze wyposażone w niezbędny sprzęt oraz aparaturę 

medyczną. Na ten cel w 2016 i 2017 r. gmina Kunów pozyskała środki ze Świętokrzyskiego 

Urzędu Wojewódzkiego oraz z rezerwy subwencji oświatowej. 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 2019 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 2019 roku 

były: 

• Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bukowie i Okolic; 

• Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Chocimów; 

• Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kunowskiej; 

• Stowarzyszenie Ziemi Janickiej „ZGODA”; 

• Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Boksycki; 

• Stowarzyszenie „Prawęcin nad Węgierką”; 

• Stowarzyszenie Oświatowe „Przyjazna Szkoła” w Wymysłowie; 

• Stowarzyszenie „Nietulisko nad Świśliną” Nietulisko Duże; 

• Brygada Polskich Drużyn Strzeleckich; 

• Ludowy Klub Sportowy „STAL” w Kunowie; 

• Kunowskie Stowarzyszenie Pomocy Zwierzętom „Podaj Łapę”; 

• Uczniowski Klub Sportowy przy Publicznej Szkole Podstawowej w Kunowie; 

• Stowarzyszenie Szachowe „HETMAN” Ostrowiec Św.; 

• 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 Św. 
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  Gmina Kunów ogłosiła sześć naborów wniosków na wsparcie realizacji zadań 

publicznych. 

  

 I edycja otwartego konkursu ofert na realizację poszczególnych zadań ogłoszona była 

w dniu 19 lutego 2019 roku Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Kunów Nr 28.2019.   

Konkurs swoim zakresem obejmował zadania z zakresu promocji i upowszechniania kultury 

fizycznej i sportu. 

  

 II edycja otwartego konkursu ofert została ogłoszona 21 marca 2019 roku 

Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie nr 51.2019, swym zakresem objęła 

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

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

wyrównywania szans tych rodzin i osób, zadania 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 26 kwietnia 2019 roku 

Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie nr 79.2019, swym zakresem objęła 

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

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

wyrównywania szans tych rodzin i osób, zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom  

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

dziedzictwa przyrodniczego oraz zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury  

i tradycji. 

  

 IV edycja otwartego konkursu ofert została ogłoszona 28 maja 2019 roku 

Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie nr 99.2019, swym zakresem objęła 

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

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

wyrównywania szans tych rodzin i osób oraz zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr 

kultury i tradycji. 

  

 V edycja otwartego konkursu ofert została ogłoszona 28 czerwca 2019 roku 

Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie nr 137.2019, swym zakresem objęła 

zadanie z zakresu pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 
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życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób. 

  

 VI edycja otwartego konkursu ofert została ogłoszona 5 sierpnia 2019 roku 

Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie nr 165.2019, swym zakresem objęła 

zadanie z zakresu pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 

życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób. 

 

 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. Pięć organizacji, które 

otrzymały dotację zwróciły część niewykorzystanych środków, natomiast dwie organizacje 

dokonały zwrotu niewłaściwie wydatkowanych środków w związku z realizacją zadania 

publicznego. Trzy stowarzyszenia zwróciły się z prośbą o rozwiązanie umowy o realizacją 

zadania publicznego, w związku z brakiem możliwości realizacji zadania w terminie 

określonym w złożonej ofercie i na podstawie porozumienia w sprawie rozwiązania umowy 

zwróciły do budżetu gminy całą przyznaną dotację. Sprawozdania z wykonania zadań w dwóch 

przypadkach nie zostały złożone w terminach określonych umową. Pozostałe organizacje 

prawidłowo wykonały zadania.                 

 Środki na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom 

społecznym pochodziły z budżetu Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych. 

 W 2019 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 Ludowy Klub Sportowy “GRYF” w Kunowie, 

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Chocimów, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Boksycki oraz 

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kunowskiej. 

 

 Na realizację zadań publicznych Gminy Kunów w 2019 roku zaplanowane zostało  

177 200,00 zł (promocja i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – 141 700,00 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 –  
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8 000,00 zł,  kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 12 000,00 zł). 

Środki na realizację zadań publicznych Gminy Kunów uległy zmianie w ciągu roku poprzez 

zmianę uchwały budżetowej i zostały zwiększone o kwotę 9 208,20 zł.  Dotacje na realizację 

poszczególnych zadań wyniosły 182 808,20 zł, w tym 12 708,20 zł na realizację ofert złożonych 

w trybie pozakonkursowym. Kwota niewykorzystanych i zwróconych środków z dotacji 

wyniosła 3 796,87 zł. 

 

 W roku 2018 na realizację zadań publicznych zaplanowane zostało 151 900,00 zł, 

dotacje natomiast wyniosły 148 433,21 złotych. 

 

 

PORÓWNANIE ZAPLANOWANEJ I ZREALIZOWANEJ DOTACJI  

W LATACH 2018 i 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 2019 stanowią nieruchomości zabudowane  

i gruntowe o uregulowanym stanie prawnym o powierzchni ogólnej 183,3421 ha. W 2019 

roku gmina Kunów nie nabyła żadnej nieruchomości gruntowej.  
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Na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami wydzielona na wniosek właściciela 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 osiem działek o pow. ogólnej 0,1274 ha położonych w miejscowościach 

Boksycka, Wymysłów, Janik, Udziców oraz Małe Jodło. 

W 2019 roku z tytułu odszkodowań za nabycie z mocy prawa nieruchomości pod drogi 

publiczne gminne nie wypłacono żadnej kwoty. 

W 2019 roku sprzedano w drodze przetargu następujące nieruchomości: 

 

− aktem notarialnym z dnia 24.06.2019 r. Rep. A Nr 2380/2019 lokal mieszkalny nr 3  

o pow. 41,42 m2 wraz z udziałami w działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 680/2 

o pow. 0,1905 ha położonej w miejscowości Nietulisko Duże za kwotę brutto  

w wysokości 24 116,20 zł;  

− aktem notarialnym z dnia 24.06.2019 r. Rep. A Nr 2388/2019 nieruchomość gruntową 

oznaczoną w ewidencji nr działek 4/3 o pow. 0,0611 ha i 4/5 o pow. 0,0258 ha, położone  

w miejscowości Kunów za kwotę brutto w wysokości 9 212,00 zł. 

Mienie komunalne jest wydzierżawione na rzecz 105 dzierżawców obejmując obszar  

21,2287 ha. Dochód uzyskany w 2019 r. z tytułu najmu lokali użytkowych, gruntów 

rolnych i dzierżawy składników majątkowych wyniósł 139 441,32 zł. 

Gmina Kunów wydzierżawiła od osób fizycznych grunty z przeznaczeniem pod 

usytuowanie wiaty przystankowej w Kunowie. Koszt najmu/dzierżawy wynosi 4.400,00 zł/rok. 

Gmina Kunów jest użytkownikiem wieczystym gruntu stanowiącego własność Skarbu 

Państwa o powierzchni 0,3092 ha, za który uiszcza opłatę roczną z tytułu użytkowania 

wieczystego w wysokości 237,90 zł. Gmina posiada również 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 2019 r. w użytkowaniu wieczystym cztery nieruchomości, 

za które wpłynęło z tytułu opłat na dochody gminy 1 464,30 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 2019 r. skomunalizowano na rzecz Gminy Kunów nieruchomości położone  

w miejscowościach: 

• Janik oznaczone jako działki nr 914/5, 915/5 o powierzchni 0,0587 ha, 

• Nietulisko Małe oznaczone jako działka nr 330/2 o powierzchni 0,1252 ha, 

• Nietulisko Małe oznaczone jako działki nr 394, 396, 397 o powierzchni 0,5500 ha, 

• Nietulisko Duże oznaczone jako działki nr 591/2, 592/2, 593/2, 594/2, 596/2, 597/2, 598/2, 

599/2, 600/2, 619/2, 620/2, 621/2, 622/2, 623, 624, 626/2, 627/2, 628/2, 629/2, 630/4, 

1347/2, 1350/2, 1351/2, 1354/2, 1355/2, 1358/2 o powierzchni 5,3828 ha, 

• Doły Biskupie oznaczone jako działki nr 357/3, 358/3, 359/3, 360/3, 361/3, 362/3, 363/3, 

364/3, 365/8, 365/10, 365/16 o powierzchni 4,3707 ha. 

W trakcie postępowania komunalizacyjnego jest kilkanaście spraw, 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, 

• nieruchomość zabudowana świetlicami w Kolonii Piaski i w Kolonii Inwalidzkiej, 

• nieruchomość zabudowana stanowiąca bazę Zakładu Gospodarki Komunalnej  

w Kunowie, 

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

• nieruchomości pod studniami głębinowymi w Dołach Biskupich i Miłkowskiej 

Karczmie,  

• nieruchomości zabudowane budynkiem remizy OSP w Bukowiu, Kunowie, Dołach 

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

• nieruchomość stanowiąca oczyszczalnię ścieków dla miasta Kunowa, 
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• nieruchomość zabudowana garażem w Dołach Biskupich, 

• nieruchomości zabudowane budynkami dawnego  Domu  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 

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 m. 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, 

• nieruchomość zabudowana 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

80 
 

RAPORT O STANIE GMINY KUNÓW ZA 2019 ROK 

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KUNÓW  

NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 ROKU 

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 11 863 119,38 zł - - 

2. Budynki przemysłowe 15 514 586,30 zł - - 

3. 
Budynki transportu  

i łączności, garażowy 
8 449 206,24 zł - - 

4. 
Budynki handlowo-

usługowe 
2 245 898,74 zł - - 

5. 
Zbiorniki, silosy  

i budynki magazynowe 
13 1 708 974,26 zł - - 

6. Budynki biurowe 1 1 000 341,50 zł - - 

7. 
Budynki zakładów opieki 

medycznej 
1 44 770,72 zł - - 

8. Budynki oświaty i nauki 13 7 479 075,61 zł  - - 

9. Budynki kultury, świetlice 3 1 935 537,14 zł - - 

10. Budynki sportowe 5 1 802 651,10 zł - - 

11. Inne budynki niemieszkalne 42 8 374 445,14 zł - - 

12. 
Budynki gospodarcze dla 

rolnictwa 
3 13 323,19 zł - - 

 

 

INFORMACJA NA TEMAT POSIADANYCH PRZEZ GMINĘ KUNÓW LOKALI 
 

Lp. Rodzaj zabudowy 
Ilość 

 /szt./    
Wartość Ilość Wartość 

1. Lokale mieszkalne 10 73 234,01 zł - - 

2. Lokale użytkowe 7 -         - - 
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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 

2019r. 

Dochody 

planowane 

na 2020 r. 

Klasyfikacja (dział, 

rozdział, paragraf) 

1 
Wpływy ze sprzedaży składników 

majątkowych w tym: 
   

 sprzedaż lokali mieszkalnych 28.559,90 - 
Dz. 700 rozdz. 70005  

§0770 

 sprzedaż gruntów rolnych 9.212,00 - 
Dz. 010 rozdz. 0109 

 §0770 

 sprzedaż składników majątkowych 43.574,40 - 
Dz. 900 rozdz. 90001  

§0870 

 sprzedaż składników majątkowych 360,00 - 
Dz. 700 rozdz. 70005  

§0870 

 
wpływy z przekształcenia prawa 

użytkowania wieczystego we własność 
410,52 - 

Dz. 700 rozdz. 70005  

§0760 

2 
Wpływy z najmu lokali użytkowych  

i dzierżawy składników majątkowych 
137.126,13 130.000,00 

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 
1.464,30 1.500,00 

Dz. 700 rozdz. 70005  

§0550 

5 
Inne wpływy-dzierżawa terenów 

łowieckich 
2.105,19 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./ 

  1. Użytki rolne w tym: ha 110,3017 −  5,8265 

 grunty orne  88,3750 −  5,2565 

 grunty orne zabudowane  2,1918 −  −  

 sady  0,5661 −  −  

 łąki trwałe  3,3516 −  −  

 pastwiska trwałe  15,3833 −  0,5700 

 rowy  0,4339 −  - 

2. 

Grunty leśne -zadrzewione  

i zakrzewione 

ha 32,4677 −  0,4474 

 lasy  20,6875 −  0,4474 

 grunty zadrzewione i 

zakrzewione 

 11,7802 −  −  

3. 

Grunty zabudowane  

i zurbanizowane w tym: 

ha 21,9259 −  0,3150 

 tereny mieszkaniowe  1,6876 −  −  

 tereny przemysłowe  2,9405 −  −  

 inne tereny zabudowane  14,2485 −  0,3150 

 zurbanizowane tereny 

niezabudowane 

 0,2984 −  −  

 tereny rekreacyjno- 

wypoczynkowe 

 2,7509 −  −  

4. Tereny komunikacyjne -drogi ha 24,1479 −  64,3500 

5. Nieużytki ha 3,4145 −  −  

6. Tereny różne ha 1,0942 −  −  

7. Wody płynące ha 0,0000 −  −  

 

Wartość księgowa 9 811 254,47 zł, w tym prawo użytkowania wieczystego 40 000,00 zł. 

Działki przekazane w trwały zarząd: szkoły – 186 721,90 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 31.12.2019 R. 

                   

Obręb 

Powierzchnia 

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

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

Bukowie 2,1300 0,8800 - - - - 0,0300 - 0,3400 - - 0,3800 0,4200 - 0,0800 - - - - 

Boksycka 3,2481 0,7132 0,0417 0,2086 0,0203 - 0,0967 0,6300 - - 0,1365 - 0,0004 1,4007 - - - - - 

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

Doły Biskupie 8,6459 4,2580 0,0703 - - - - - 1,4027 - - - 0,6599 0,0656 - 2,1773 0,0121 - - 

Janik 14,6476 0,5428 0,2297 0,8661 0,0772 - 0,0225 0,0041 1,4481 - - - 8,4668 1,7760 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 - - - - - 

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

Karczma 7,0707 1,2050 0,1300 0,8600 0,1815 - 0,1818 0,0300 1,1190 - - - - 3,3634 - - - - - 

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

Nietulisko Duże 39,4578 24,6796 8,5799 1,4100 0,2006 - 0,8903 - 2,4177 0,2397 0,3000 - - - 0,1400 0,5600 0,0400 - - 

Udziców 5,6488 5,0780 - - - - - - - - 0,0475 - - 0,0446 0,4787 - - - - 

Wymysłów 1,9452 0,5150 0,0160 0,3259 0,0150 - 0,0516 - 0,2200 - 0,0209 - - 0,4162 - - 0,3646 - - 

Rudka 3,8615 1,2345 0,1100 - 0,0092 - 0,1072 - - - - - - 2,0406 0,0200 0,3400 - - - 

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

Kunów 64,4453 25,9195 5,8812 13,5042 1,1838 - 0,4376 1,8600 6,4878 0,0587 - 2,3709 - 5,5652 0,9842 0,1261 0,0122 0,0539 - 

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

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

OGÓŁEM 193,3519 88,3750 15,3688 20,6875 1,6876 0,0000 2,1918 2,9405 14,2485 0,2984 0,5806 2,7509 11,7802 24,1479 3,4145 3,3516 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 31.12.2019 R. 

ORAZ DOCHODY Z TEGO MIENIA 

         

L.p

. 
Nazwa spółki 

Wartość  

udziałów i 

akcji 

Dochody z mienia/dywidenda 

Rok 2018 Rok 2019 Plan na rok 2020 

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 par 0740 
0 

Dz. 756 

rozdz. 75624 

par 0740 

0  0 
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POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE, WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE ORAZ ZBIORY BIBLIOTECZNE WG JEDNOSTEK 

ORGANIZACYJNYCH GMINY KUNÓW STAN NA 31.12.2019 ROKU 

Jednostki 

 

Pozostałe środki trwałe 

(zł) 

Wartości niematerialne 

i prawne (zł) 
Zbiory biblioteczne (zł) 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Kunów 234 017,69 37 721,55  

Urząd Miasta i Gminy Kunów 1 090 580,27 253 084,24  

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Janiku 371 252,75 6 867,00 51 0,35,28 

Publiczna Szkoła w Kunowie 870 870,24 51 828,72 239 058,95 

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna Kunów 248 459,18 14 401,80 279 818,22 

Publiczne Przedszkole w Kunowie 159 490,86 6 509,00  

Publiczna Szkoła Podstawowa w Wymysłowie 530 844,33 900,00 3 964,95 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Dołach Biskupich 18 158,93   

Zakład Gospodarki Komunalno-Mieszkaniowej Kunów 116 965,58 10 021,68  

Razem 3 640 639,83 381 333,99 573 877,40 
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RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, ZAKŁADÓW 

BUDŻETOWYCH 

Lp. Wyszczególnienie 
Jednostka 

miary 

Prawo własności 

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     10 097 577,86   14 895,00    

  

w tym prawo 

wieczystego  

użytkowania gruntu     36 000,00     

2. 

Grupa I - Budynki i 

lokale  

w tym: szt. 127 24 505 163,33     

  

budynki 

niemieszkalne w tym:           

  

Budynki 

przemysłowe szt. 15 514 586,30      

  

budynki transportu  

i łączności szt. 8 449 206,24     

  

budynki gospodarcze 

dla rolnictwa szt. 3 13 323,19     

  

zbiorniki, budynki  

magazynowe szt. 13 1 708 974,26     

  budynki biurowe szt. 1 1 000 341,50     

  

budynki zakładów 

opieki  

medycznej szt. 1 44 770,72     

  budynki oświaty szt. 13 7 479 075,61     

  

budynki nauki i 

kultury szt. 3 1 935 537,14     

  budynki sportowe szt. 5 1 802 651,10     
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WYKAZ DZIAŁEK GMINY KUNÓW PRZEKAZANYCH W TRWAŁY ZARZĄD 

OBEJMUJĄCY TERENY BUDOWLANE 

STAN NA DZIEŃ 31.12.2019 ROKU 
       

Lp. Obręb Nr działki 
Powierzchnia 

/ha/ 
Ba Bi UWAGI 

1. Biechów 46/1 0,2600 0,2600   ZGK-M w Kunowie 

2.   46/2 0,0200 0,0200   ZGK-M w Kunowie 

3. Boksycka 20/2 0,6300 0,6300   ZGK-M w Kunowie 

4. Doły Biskupie 383/4 0,0103   0,0103 ZGK-M w Kunowie 

  

budynki handlowo-

usługowe szt. 2 245 898,74     

  

inne budynki 

niemieszkalne szt. 42 8 374 445,14     

  budynki mieszkalne szt. 11 863 119,38     

  lokale mieszkalne szt. 10 73 234,01     

  

w tym lokale 

użytkowe szt. 7       

3. 

Grupa II -Obiekty  

inżynierii lądowej  

i wodnej      34 838 512,85     

4. 

Grupa od III do VI-  

Maszyny  

i urządzenia     7 115 381,96     

5. 

Grupa VII-Środki  

transportowe     344 768,76     

6. 

Grupa VIII- 

Narzędzia, 

przyrządy  

i wyposażenie     223 658,18     

7. 

Grupa IX- 

inwentarz żywy           

II. 

Środki trwałe  

w budowie  

(inwestycje)     783 111,75     

  

Ogółem rzeczowe 

aktywa trwałe     77 908 174,69   14 895,00 
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5.   372/4 0,0459   0,0459 ZGK-M w Kunowie 

6.   379/4 0,0640   0,0640 ZGK-M w Kunowie 

7.   37/2 0,7291   0,3820 ZGK-M w Kunowie 

8.   378/4 0,0516   0,0516 ZGK-M w Kunowie 

9.  649 0,1609  0,1609 
PSP w Dołach 

Biskupich 

10.  650 0,1480  0,1480 
PSP w Dołach 

Biskupich 

11. Janik 411 0,8628   0,8628 ZSP w Janiku 

12.   412/1 0,4674   0,4674 ZSP w Janiku 

13. Kunów 1269/1 0,4460   0,4460 PP w Kunowie 

14.   1037/2 0,5750   0,5750 ZGK-M w Kunowie 

15.   3886 1,1395 1,1395   ZGK-M w Kunowie 

16.   3888 0,2682 0,2682   ZGK-M w Kunowie 

17.   1270/3 1,0662   1,0662 PSP w Kunowie 

18.   308/22 0,0866   0,0866 PSP w Kunowie 

19.   308/25 0,0608   0,0608 PSP w Kunowie 

20.   3890/3 0,4362   0,4362 PSP w Kunowie 

21.   308/39 0,1408   0,1408 PSP w Kunowie 

22.   308/26 0,0123   0,0123 PSP w Kunowie 

23.   308/24 0,0645 0,0645   ZGK-M w Kunowie 

24.   308/28 0,0215 0,0215   ZGK-M w Kunowie 

25.   308/38 0,0305   0,0305  PSP w Kunowie 

26.   308/47 0,1828 0,1828   ZGK-M w Kunowie 

27. Wymysłów 201 0,3900  0,2200 PSP w Wymysłowie 

  Ogółem   8,3709 2,5865 5,2673   

Legenda: Ba – tereny przemysłowe; Bi – inne tereny zabudowane 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY KUNÓW 

(W ADMINISTROWANIU ZGK) 

STAN NA DZIEŃ 31.12.2019 ROKU 
    

Lp. Obręb Nr działki 

Powierzchnia 

lokalu  

w m2 

1. Kunów, ul. Langiewicza 1 566/60 258,35 

2. Kunów, ul. Langiewicza 2/15 566/69 37,46 

3. Kunów, ul. Langiewicza 3/14 566/66 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 
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7. Nietulisko Duże 129A 680 151,93 

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 1 884,93 

    

    
 

 
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH (POW. UŻYTKOWE 

BUDYNKÓW) STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY KUNÓW  

STAN NA DZIEŃ 31.12.2019 ROKU 

 

Lp. Obręb Nr działka 

Powierzch

nia  

w ha 

Bi Ba Bz 

Powierzchnia 

użytkowa 

budynku 

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 

budynek 

kompresorown

i 

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

Budynek 

transporotowy 

-łącznik 

10. 1271/1 0,3846 0,3846   48,59 

pomieszczenie  

w bibliotece + 

część 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 2864,13  
Legenda: Bi – inne tereny zabudowane; Ba – tereny przemysłowe; Bz – tereny rekreacyjno-wypoczynkowe 
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WYKAZ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH BUDYNKAMI OSP  

STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY KUNÓW  

STAN NA DZIEŃ 31.12.2019 ROKU 
       

Lp. Obręb 
Nr 

działki 

Powierzchnia 

w ha 
Bi 

Powierzchnia 

użytkowa 

budynku 

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 1545,13   
Legenda: Bi – inne tereny zabudowane 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH BUDYNKAMI OSP 

STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY KUNÓW 

STAN NA DZIEŃ 31.12.2019 ROKU 
       

Lp. Obręb 
Nr 

działki 

Powierzchnia 

w ha 
Bi 

Powierzchnia 

użytkowa 

budynku 

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 1545,13   
Legenda: Bi – inne tereny zabudowane 
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ROLNICTWO 

 

Powierzchnia gminy obejmuje obszar 11356 ha, z czego użytki rolne (UR) zajmują 5561 

ha, co stanowi 49,0% powierzchni ogólnej gminy, a lasy 5206 ha – 45,8%.  

 Użytki rolne Lasy Inne grunty Razem 

Miasto 470 ha 78 ha 178 ha 726 ha 

Gmina 5091 ha 5128 ha 411 ha 10630 ha 

Ogółem 5561 ha 5206 ha 589 ha 11356 ha 

      % 49,0 45,8 5,2 100,0 

  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  

o płatności obszarowe. Z tej części gminy o płatności te w roku 2019 wystąpiło 80 rolników, 

co stanowi 22,3 % wszystkich wniosków. Pomimo tego, że w części południowej występują 
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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 2010r. 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. W strukturze zasiewów 

dominują zboża, których jest 1231 ha, ziemniaki 106 ha, rzepak 21 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 

ogółem prowadz. 

działaln. 

ogół

em 

prowadz. 

działaln. 

ogółem prowadz. 

działaln. 

ogółem prowadz. 

działaln. 

ogółem prowadz. 

działaln. 

ogółem prowadz. 

działaln. 

1205 1047 586 458 517 488 66 65 15 15 21 21 

        

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: 

− bydło  -   622 szt.; 

− kozy  -    69 szt.; 

− owce  -    13 szt.;  

− świnie -    10 szt. 

Z informacji uzyskanych od sołtysów na terenie gminy znajdują się 44 konie. 
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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 2019 roku złożonych zostało 273 

wnioski (w 2018 r. - 256, w 2017 r. - 250, w 2016 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 4 szkolenia, w których uczestniczyło 36 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 funkcjonuje 5 gospodarstw: 

• 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 Henryk Niebieszczański w Dołach Biskupich  

– 13 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:  

Lp.  

Nr ewid. 

w rej. 

WKP 

 

Rodzaj pomnika 

przyrody 

 

Określenie położenia 

pomnika 

 

Rok 

ustanowie

nia 

 

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 
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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 

  

 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,  
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• 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 

kanalizacji sanitarnej przyłączonych jest 1372 budynki, w tym 607 w Kunowie oraz 765  

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

odprowadzane są do mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków o przepustowości 1500 

m3 na dobę, która została przebudowana.  

Ponadto na terenie całej gminy funkcjonuje 36 przydomowych oczyszczalni ścieków. 

 Zasoby wód podziemnych zlokalizowane są głównie w dwóch strefach: 

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

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

• strefa użytkowych zbiorników wód podziemnych (WZWP) związanych z dolno – 
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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 6 ujęciach wody zlokalizowanych                     

w następujących miejscowościach: 

• Kunów – Bukowska Góra; 

• Kunów, ul. Fabryczna; 

• Doły Biskupie; 

• Małe Jodło; 

• Biechów; 

• 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 120,0 km, a liczba przyłączy 

prowadzących do budynków – 2924. Korzystają z niej mieszkańcy wszystkich miejscowości 

na terenie gminy.  

LEŚNICTWO 

  Lasy i grunty leśne na terenie gminy zajmują powierzchnię 5206 ha, co stanowi 45,8% 

ogólnej powierzchni gminy. W tym grunty leśne publiczne to 4482 ha, grunty leśne znajdujące 

się w zarządzie Lasów Państwowych – 4370 ha.  

  Grunty leśne prywatne osób fizycznych 724 ha, co stanowi 14,4% ogólnej powierzchni 

lasów. Nadzór nad gospodarką leśną w lasach prywatnych sprawuje Nadleśniczy  

z upoważnienia Starosty. 

ŁOWIECTWO 

 Gospodarka łowiecka prowadzona jest przez dzierżawców obwodów łowieckich.  

Na terenie gminy działa 5 kół łowieckich: 

• Koło Łowieckie „PONOWA”, 
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• 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. 

 

EDUKACJA EKOLOGICZNA 

W roku 2019 na terenie gminy Kunów przeprowadzone zostały następujące konkursy 

ekologiczne: 

•  Konkurs „Zbiórka baterii” przeprowadzony w roku szkolnym 2018/2019, w którym 

uczestniczyło 670 uczniów ze szkół podstawowych, którzy zebrali blisko 743 kg 

zużytych baterii, 

• Konkurs „Najpiękniejsza Posesja w Gminie” - do XV edycji konkursu zgłosiła się jedna 

posesja z Rudki.     

 

W ramach edukacji ekologicznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Janiku odbyło 

się przedstawienie teatralne dla dzieci pt. „Czarownica Niska Emisja” poruszające tematy 

smogu i segregacji odpadów. 

Ponadto na mocy zawartej umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych z firmą Remondis, mieszkańcy gminy otrzymali ulotki o zasadach segregacji 

odpadów. Firma Remondis w roku 2019 przeprowadziła zajęcia edukacyjne dla uczniów szkół 

podstawowych w ilości 15 godzin. 
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PRZYRODA I ZIELEŃ MIEJSKA 

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

na wniosek osób prawnych:  

• wydano 8 zezwoleń na usunięcie drzew instytucjom i jednostkom tj. Państwowe 

Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ostrowiec 

Świętokrzyski, Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Prostej 13 w Kunowie, 

Gmina Kunów (z terenu, który nie stanowi własności Gminy Kunów). 

Liczba uzyskanych zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów z terenów gminnych: 

• uzyskano 9 zezwoleń na usunięcie drzew z terenów stanowiących własność gminy Kunów, 

w tym: 

− 7 zezwoleń wydanych przez Starostę Ostrowieckiego,  

− 2 zezwolenia wydane przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków w Kielcach.  

Wycinka drzew została zlecona Zakładowi Gospodarki Komunalno-Mieszkaniowej  

w Kunowie. 

Liczba rozpatrzonych zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew wniesionych przez osoby       

fizyczne: 

• rozpatrzono i zaakceptowano 85 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;  
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− 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; 

10) zieleń towarzysząca obiektom przemysłowym. 

W 2019 roku przeprowadzono nw. przedsięwzięcia związane z utrzymaniem  

i kształtowaniem terenów zielonych: 

• w ramach projektu „Utworzenie parku w Kunowie” realizowanego przez Towarzystwo 

Przyjaciół Ziemi Kunowskiej we współpracy z Gminą Kunów, na działce stanowiącej 

własność Gminy Kunów przy ul. Langiewicza w Kunowie dokonano nasadzeń 76 szt. 

drzew liściastych, 14 szt. drzew iglastych, 449 szt. krzewów. Nasadzono również kwiaty  

i trawy ozdobne; 

• przeprowadzono szereg zabiegów pielęgnacyjnych na terenie zabytkowego parku  

w Chocimowie polegających na usunięciu zadrzewień obumarłych, złomów 

 i wywrotów oraz drobnych samosiewów drzew i krzewów, które w niekontrolowany 

sposób porosły teren parku;  

• usuwano drzewa z terenów gminnych, które stwarzały zagrożenie dla obiektów 

budowlanych na działkach sąsiednich oraz utrudniały prawidłowe korzystanie  

z działek w Dołach Biskupich, Nietulisku Dużym, Miłkowskiej Karczmie i Bukowiu; 

• usunięto drzewa kolidujące z inwestycjami drogowymi w Miłkowskiej Karczmie 

i Kurzaczach oraz przy ul. Małachowskiej w Kunowie; 

• usuwano drzewa stwarzające zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego  

w Wymysłowie, ul. Borowa i w Miłkowskiej Karczmie.  
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GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI 

W 2019 roku odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych zajmowało się 

przedsiębiorstwo 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. Wartość zamówienia wynosiła 946.080,00 zł. Odbiorem odpadów 

komunalnych objętych było 2494 nieruchomości, z których na koniec roku wszystkie 

deklarowały prowadzenie segregacji odpadów. Na tych posesjach zamieszkiwało, na podstawie 

złożonych deklaracji, 7847 mieszkańców. Przypisy na podstawie złożonych deklaracji 

wyniosły 971.634,00 zł, a wpłaty z tego tytułu 934.817,79 zł. Zaległości z tytułu opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 111.029,12 zł. 

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA I BEZPIECZEŃSTWO 

Zgodnie z art. 7 ustawy o samorządzie gminnym, do zadań własnych gminy należy 

między innymi zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony 

przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego 

magazynu przeciwpowodziowego.  

Do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego zobowiązane są wszystkie organy władzy 

i administracji państwowej, szczególnie instytucje wyspecjalizowane w zapewnieniu 

bezpieczeństwa publicznego jak Policja czy Państwowa Straż Pożarna, które to służby  

w realizacji swoich zadań wspierane są w naszej gminie przez jednostki OSP. W roku 2019 

gmina wsparła Fundusz Wsparcia Policji kwotą 2.000 zł oraz Państwowy Fundusz Celowy 

(dopłata do godzin ponadnormatywnych Policji) w kwocie 1.620 zł. Udzielone wsparcie miało 

na celu poprawę efektywności działania Policji oraz zwiększenie zaangażowania w realizację 

przedsięwzięć na terenie gminy. 

W Kunowie znajduje się komisariat Policji, który zabezpieczany jest przez policjantów 

Powiatowej Komendy Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim – jednostkę nadrzędną, która 

zapewnia obsługę zdarzeń w przypadku nieobecności na miejscu innych policjantów.  

Na terenie gminy Kunów w 2019 roku funkcjonowało 8 jednostek OSP. Łączna liczba 

druhów to 326 z czego 20 honorowych.  Szkolenia podstawowe w 2019 roku odbyło 5 osób. 

Najważniejsze problemy omawiane podczas zebrań OSP, które wymagają rozwiązania na 

szczeblu gminy, powiatu, województwa czy krajowym to zakup samochodów pożarniczych dla 

jednostek w Kunowie- samochód ciężki i wymiana lekkiego, Nietulisku Dużym- samochód 

średni i Prawęcinie - wymiana samochodu lekkiego, a także dodatkowego sprzętu  
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i umundurowania we wszystkich jednostkach na terenie gminy. Na chwilę obecną łączna liczba 

samochodów pożarniczych wynosi 12 – w tym lekkie 3, średnie – 6 i ciężkie 3. Dodatkowo 

niezbędny jest remont strażnic w Nietulisku Dużym, Prawęcinie, Agromet Kunów, a także  

w Dołach Biskupich, Janiku i Nietulisku Małym. Szacunkowo największe środki pochłonie 

kompleksowy remont strażnicy w Prawęcinie i przebudowa remizy oraz świetlicy w Nietulisku 

Dużym. 

 W roku 2019 jednostki zrealizowały łącznie 216 wyjazdów operacyjnych – w tym 172 

wyjazdy do gaszenia pożarów, miejscowych zagrożeń i fałszywych alarmów oraz 44 wyjazdy 

gospodarcze.  Z zaplanowanych środków w kwocie 339.682,00 zł z budżetu Gminy Kunów na 

dofinansowanie działalności OSP wykorzystano 333.988,85 zł. 

TRANSPORT PUBLICZNY 

Zgodnie z ustaleniami Burmistrza Gminy Kunów, Starosty Ostrowieckiego oraz 

Wojewody Świętokrzyskiego, opracowany został rozkład jazdy dla planowanej do 

uruchomienia linii użyteczności publicznej przebiegającej przez teren Gminy Kunów. Na ten 

cel w 2019 roku zostało przyznane dofinansowanie w ramach Funduszu rozwoju przewozów 

autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Wkład każdego z samorządów wyniósł 

po 6.998,00 zł. Linia ta funkcjonowała jedynie w miesiącu grudniu i będzie funkcjonowała 

nadal w roku 2020. 

31 października 2019 roku została uchwalona w sprawie dotacji do tej linii Uchwała                  

nr XX.125.2019 przez Radę Miejską w Kunowie. 

Nazwa linii komunikacyjnej o łącznej długości 45,6 km to „Ostrowiec Świętokrzyski- 

Ostrowiec Świętokrzyski” przez: Wymysłów, Janik, Kolonię Inwalidzką, Kolonię Piaski, 

Kunów, Prawęcin, Doły Biskupie, Nietulisko Duże, Kunów, Janik, Wymysłów. 

Częstotliwość wykonywanych połączeń na danej linii (średniomiesięcznie) to: 3 kursy 

od poniedziałku do piątku oprócz świąt, 2 kursy w soboty, 1 kurs w niedziele i święta, liczba 

zatrzymań na przystankach komunikacyjnych to 69. Uchwałą nr XXIV.147.2019 Rady 

Miejskiej w Kunowie z dnia 13 grudnia 2019 r. zniesiono pobieranie opłaty za korzystanie  

z przystanków komunikacyjnych z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku. 

 Na terenie gminy Kunów funkcjonują dodatkowo linie komunikacyjne obsługiwane 

przez Trans Katrinę, MZK w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz linię PKS, a także komunikację 

kolejową. 
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INFORMACJA NA TEMAT FUNKCJONOWANIA I MODERNIZACJI  

OŚWIETLENIA ULICZNEGO 

 

Na terenie Gminy istnieje 1413 punktów oświetleniowych oraz 76 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 2019 roku był to koszt 2,59 zł netto za jeden słup, co daje miesięczną 

kwotę w wysokości 4.501,39 zł brutto. 

W 2019 roku konserwatorem sieci oświetlenia ulicznego została firma Ele – Mar 

Elektroinstalacje s.c., która w ramach zawartej umowy dokonała wymiany bądź dowieszenia 

10 punktów oświetlenia ulicznego. Miesięczny koszt usług tej firmy wynosił 6.300,75 zł co                          

w skali roku dało kwotę 75.609,00 zł brutto. 

Łączny koszt energii elektrycznej zużytej do funkcjonowania oświetlenia ulicznego na 

terenie Gminy Kunów w 2019 roku wyniósł 333.340,46 zł. 

 Zgodnie z zawartą umową nr Or.032.192.2019 pomiędzy firmą Ele-Mar 

Elektroinstalacje s.c., a Gminą Kunów, została przeprowadzona modernizacja oświetlenia 

ulicznego – wymieniono    8 lamp na oprawy w technologii LED oraz słupy oświetleniowe 

wraz z okablowaniem. W roku 2019, w związku z zaistniałą awarią zakupiono i wymieniono 

82% zegarów sterujących oświetleniem ulicznym, a dalsza wymiana planowana jest na rok 

2020. 

 Planowana jest również duża inwestycja polegająca na wymianie ponad 800 lamp 

oświetlenia ulicznego na lampy LED. Projekt ten realizowany jest przez Referat Inwestycji               

i Gospodarki Przestrzennej. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

103 
 

                                             RAPORT O STANIE GMINY KUNÓW ZA 2019 ROK 

INFORMACJA NA TEMAT PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ 

GOSPODARCZĄ NA TERENIE GMINY KUNÓW – STAN NA DZIEŃ 31.12.2019 

ROKU. 

Na terenie gminy Kunów działalność prowadziło 400 przedsiębiorców będących 

osobami fizycznymi w tym 325 aktywnych przedsiębiorców (różnica to przedsiębiorcy, którzy 

zgłosili zawieszenie działalności). Stanowi to niewielki spadek w stosunku do roku 2018. 

 

 

 

Poza tym, na terenie gminy Kunów działało 14 spółek prawa handlowego, większość 

na terenie przemysłowym w Kunowie. W 2019 roku zostało zarejestrowanych 41 nowych 

przedsiębiorców, natomiast 46 przedsiębiorców zakończyło wykonywanie działalności. 

Najwięksi pracodawcy z terenu gminy to PERFECTDOOR Sp. z o.o., „AGROPLASTMET” 

Sp. z o.o. Sp.k. oraz TBM Sp. z o.o. Wymienione trzy firmy zatrudniały łącznie 731 osób  

z czego 298 osoby to mieszkańcy gm. Kunów. Funkcjonowało 23 sklepy prowadzące sprzedaż 

napojów alkoholowych na podstawie zezwoleń wydanych przez Burmistrza Miasta i Gminy 

Kunów oraz 4 lokale gastronomiczne.  
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Dochody budżetu gminy z tytułu podatków związanych z działalnością gospodarczą: 

 

• podatek od nieruchomości wykorzystywanych pod działalność gospodarczą: 

 

Kwota podatku od nieruchomości zajęte pod działalność gospodarczą naliczonego za rok 2019 

wyniosła 2.703.043,40 zł, z tego:  

− osoby prawne –  2.146.758,74 zł (wzrost o ok. 80.000 zł w stosunku do roku 2018); 

− osoby fizyczne –   556.284,66 zł (wzrost o ok. 94.000 zł w stosunku do roku 2018). 

Kwota podatku od nieruchomości zajęte pod działalność gospodarczą wpłaconego do budżetu 

gminy za rok 2019:  

− osoby prawne 2.111.426,50 (wzrost o ok. 29.000 zł w stosunku do roku 2018); 

− osoby fizyczne – brak możliwości wygenerowania danych.   

 

• podatek od środków transportowych: 

 

Kwota podatku od środków transportowych naliczonego w 2019 roku: 

− osoby prawne –  27.606,20 zł (spadek o ok. 9.000 zł w stosunku do roku 2018); 

− osoby fizyczne – 115.305,03 zł (wzrost o ok. 5.600 zł w stosunku do roku 2018). 

 

Kwota podatku od środków transportowych wpłaconego do budżetu gminy w 2019 roku: 

− osoby prawne   –  27.604,84 zł (spadek o ok. 9.000 zł w stosunku do roku 2018); 

− osoby fizyczne – 131.862,33 zł (wzrost o ok. 19.000 zł w stosunku do roku 2018). 

 

• pomoc de minimis: 

 

Kwota udzielonej pomocy de minimis dla przedsiębiorców w 2019 roku: 

− z tytułu programu pomocy de minimis dla przedsiębiorców – 24.629,85 zł (spadek   

o ok. 23.000 zł w stosunku do roku 2018); 

− z tytułu umorzenia, rozłożenia na raty zaległości podatkowych – 455,00 zł (spadek               

o ok. 5.600,00 zł w stosunku do roku 2018). 
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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 2019 r. dla MGOPS 

przyznano dotację celową w ogólnej kwocie 12.477.261,97 zł. Środki te przeznaczono na 

realizacje niżej wymienionych zadań: 

 

Realizacja zadań własnych przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Kunowie w ramach zadań zleconych 

 

OPŁATA SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE  

OD ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH 

 

 

Rodzaj świadczenia 

Liczba 

świadczeń 

Kwota opłacanych składek 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne 

opłacane od świadczenia pielęgnacyjnego  

i specjalnego zasiłku opiekuńczego 

 

495 

 

46.988,92 
 

 

WYPŁATA ZRYCZAŁTOWANYCH DODATKÓW ENERGETYCZNYCH 

 

Rodzaj świadczenia Ilość dodatków wypłacanych 

gospodarstwom domowym 

Kwota wypłacanych 

dodatków 

Zryczałtowany dodatek 

energetyczny 

31 496,28 

Koszty obsługi                                                                        9,93 

Razem                                                                     506,21 
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ŚWIADCZENIA RODZINNE REALIZOWANE W RAMACH  

ZADAŃ ZLECONYCH 

 

Lp. Rodzaj świadczenia Liczba świadczeń Kwota wypłaconych 

świadczeń 

1. Zasiłki rodzinne 7402 848.425,43 

2. Dodatki do zasiłków rodzinnych 

w tym z tytułu: 

3854 399.681,45 

2.1. Urodzenia dziecka 28 28.000,00 

 
2.2. Opieki nad dzieckiem w okresie 

korzystania z urlopu 

wychowawczego 

134 50.480,72 

2.3. Samotnego wychowywania dziecka  332 59.038,75 

2.4 Kształcenia i rehabilitacji dziecka 

niepełnosprawnego 

531 52.451,61 

2.4.1 Kształcenia i rehabilitacji dziecka 

niepełnosprawnego do 5 roku życia 

77 6.147,15 

2.4.2 Kształcenia i rehabilitacji dziecka 

niepełnosprawnego powyżej 5 roku 

życia 

454 46.304,46 

2.5 Rozpoczęcia roku szkolnego 714 41.712,66 

2.6. Podjęcia przez dziecko nauki  

w szkole poza miejscem 

zamieszkania 

1139 76.588,48 

2.6.1 Na pokrycie wydatków związanych 

z zamieszkaniem w miejscowości,  

w której znajduje się szkoła 

28 3.164,00 
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2.6.2 Na pokrycie wydatków związanych 

z dojazdem do miejscowości,  

w której znajduje się szkoła 

 

1111 

 

73.424,48 

2.7. Wychowanie dziecka w rodzinie 

wielodzietnej 

976 

 

91.409,23 

3. Jednorazowa zapomoga z tytułu 

urodzenia dziecka 

59 59.000,00 

4. Zasiłki pielęgnacyjne 5483 1.039.328,00 

5. Świadczenia pielęgnacyjne 712 1.122.113,00 

6. Składki na ubezpieczenia emerytalne 

i rentowe od świadczeń 

pielęgnacyjnych 

429 186.687,00 

7. Specjalny zasiłek opiekuńczy 597 366.516,00 

8. Składki na ubezpieczenie emerytalne 

i rentowe od specjalnego zasiłku 

opiekuńczego 

457 71.300,47 

+3.157,00(KRUS) 

= 

74.457,47 

 
9. Świadczenie rodzicielskie 248 227.710,20 

Koszty obsługi (wydatki bieżące na realizację świadczeń tj. płace 

wraz z pochodnymi, zakupy rzeczowe, usługi bankowe) 

 

127.653,92 

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń dotyczących 2019 r. - 6.954.08 

OGÓŁEM: 4.444.618,39 
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ZASIŁEK DLA OPIEKUNA 

 

Lp. Rodzaj świadczenia Liczba 

świadczeń 

Kwota wypłaconych 

świadczeń 

1. Zasiłek dla opiekuna 159 98.580,00 

2. Składka na ubezpieczenie 

emerytalno-rentowe 

77 12.209, 30 

3. Nienależnie pobrane świadczenia 

dotyczące 2019 r. 

0 

4. Składka na ubezpieczenie 

zdrowotne 

71 3.961,80 

5. Koszty obsługi 2.900,00 

6. Ogółem 117.651,10 

 

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” 

 

 

1 

 

 

4.000,00 

Koszty obsługi 120,00 

Razem 4.120,00 
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ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO 

 

Lp. Rodzaj świadczenia Liczba świadczeń Kwota 

wypłaconych 

świadczeń 

1. 

 

2.  

Świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego 

Nienależnie pobrane 

świadczenia dotyczące 2019 r. 

1057 

 

 

3 

394.857,10 

                        

                

    - 793,54 

 
Koszty obsługi (wydatki bieżące na realizację świadczeń) 11.000.00 

Razem  405.063,56 

 

INFORMACJE NA TEMAT PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ WOBEC DŁUŻNIKÓW 

ALIMENTACYJNYCH 

 

Lp. Wyszczególnienie Wykonanie 

2019 

Liczba podjętych 

działań 

1 Liczba dłużników alimentacyjnych w gminie 52 
 

2 Liczba dłużników alimentacyjnych w innych 

gminach 

35 
 

3 Wypłacone świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego 

394.857,10  

4 Nienależnie pobrane świadczenia dotyczące 

2019 r. 

793,54  

5 Kwoty zwrócone przez dłużników 

alimentacyjnych z tytułu wypłaconych 

świadczeń z funduszu alimentacyjnego,  

z tego:   

190.766, 54  

6 - przekazane na dochody budżetu państwa 

(łącznie z odsetkami) 

148.160,21  
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7 - przekazane na dochody własne gminy 

wierzyciela 

42.606,33  

8. Stan należności z tytułu wypłaconych 

świadczeń z funduszu alimentacyjnego 

4.341,850 

 
 

 

9. Kwoty zwrócone przez dłużników 

alimentacyjnych z tytułu wypłaconych 

świadczeń z funduszu alimentacyjnego w % 

 
 

                   27% 

10. Przekazania komornikowi sądowemu 

informacji mających wpływ na egzekucję 

zasądzonych świadczeń alimentacyjnych 

pochodzących z wywiadu alimentacyjnego 

oraz oświadczenia majątkowego 

 
15 

11. Przekazania komornikowi sądowemu 

informacji mających wpływ na egzekucję 

zasądzonych świadczeń alimentacyjnych 

pochodzących z rodzinnego wywiadu 

środowiskowego 

 
10 

12. Zobowiązania dłużnika alimentacyjnego do 

zarejestrowania się w Urzędzie Pracy jako 

bezrobotny albo poszukujący pracy 

 
20 

13. Poinformowanie powiatowego urzędu pracy  

o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika 

alimentacyjnego 

 
13 

14. Informacje od starosty o odmowie dokonania 

przez dłużnika alimentacyjnego czynności,  

o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 2 i 3 
 

 2 

15. Wszczęcie postępowania dotyczącego 

uznania dłużnika alimentacyjnego za 

uchylającego się od zobowiązań 

alimentacyjnych 
 

 6 

16. Wydanie decyzji o uznaniu dłużnika  2 
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alimentacyjnego za uchylającego się od 

zobowiązań alimentacyjnych 

17. Wydanie decyzji o umorzeniu postępowania 

dotyczącego dłużnika alimentacyjnego za 

uchylającego się od zobowiązań 

alimentacyjnych, w tym: 

 5 

17.1 - na podstawie art. 5 ust. 3 a  2 

18. Złożenie wniosku o ściganie za przestępstwo 

określone w art. 209 par 1 Kodeksu karnego 

 28 

19. Skierowanie wniosku o zatrzymanie prawa 

jazdy dłużnika alimentacyjnego 

 2 

20. Skierowanie wniosku o zwrot prawa jazdy 

dłużnika alimentacyjnego 

 1 

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 

 35 



 

112 
 

                                             RAPORT O STANIE GMINY KUNÓW ZA 2019 ROK 

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE (500+) 

 

Lp.  Liczba rodzin  

(2019) 

Ilość wypłaconych 

świadczeń 

Kwota 

wypłaconych 

świadczeń 

1. Świadczenie 

wychowawcze 

1037 14090 7.019.068,24 

2. Koszt obsługi 87.790,14 

3.   Zwrot nienależnie pobranych świadczeń dotyczących 2019 r. - 3.000,00 

 Ogółem 7.103.858,38 

 

ŚWIADCZENIE DOBRY START 

 

Lp.  Liczba dzieci objętych 

świadczeniem 

Ilość wypłaconych 

świadczeń 

Kwota 

wypłaconych 

świadczeń 

1. Świadczenie 

dobry start 

1097 1097 329.100,00 

2. Koszt obsługi   10.826,64 

 Ogółem   339.926,64 

 

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 
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Kartę Dużej Rodziny przyznano 137 rodzinom i wydano 300 Kart. Koszt realizacji 

Programu Karty Dużej Rodziny to 948,77 zł (dotacja). Ponadto wydano 21 decyzji w sprawie 

świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni. Koszt obsługi to 1.400 zł. 

 

Realizacja zadań własnych przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Kunowie 

Na realizację zadań własnych w 2019 r. dla MGOPS przyznano dotację celową  

w wysokości 1.370.877,74 zł. Ponadto w budżecie gminy przeznaczono jeszcze kwotę 

2.538.223,80 zł, co łącznie stanowiło kwotę 3.909.101,54 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  43 36.197,60 0 36.197,60 

Zasiłki okresowe 98 231.397,00 223.000,00 8.397,00 

Zasiłki stałe  104 552.570,03 552.570,03 0 

 

W schronisku dla osób bezdomnych przebywało 3 osoby. Za pobyt w schronisku za 

osoby opłacał MGOPS. Opłata za pobyt osób bezdomnych w placówkach wsparcia 

(schronisko) – 3 osoby kwota 3.392,54 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) 

75 40.690,92 
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2. Składki na ubezpieczenie 

zdrowotne (od kontraktów 

socjalnych) 

12 1.973,70 

 
Razem 87 42.664,62 

 

W tym: kwota 42.617,00 zł z dotacji, środki własne 47,62 zł. 

 

Finansowanie kosztów żywienia dzieci w szkołach i przedszkolach oraz świadczenia 

pieniężne na zakup posiłku lub żywności dla innych osób 

 

Od dnia (01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.) MGOPS sfinansował koszty żywienia dla 148 

dzieci w szkołach i 57 dzieci w przedszkolach na kwotę 107.952,00 zł oraz 486 osobom z rodzin 

ubogich przyznano decyzją świadczenie na zakup posiłku lub żywności na kwotę 343.740,00 

zł. Łączna kwota kosztów żywienia to kwota 452.229,30 zł, w tym (z dotacji 360.000,00 zł, ze 

środków własnych 92.229,30 zł). Dodatkowo jedna osoba dorosła była dożywiana na kwotę 

537,30 zł. Była to refundacja dożywiania osoby bezdomnej na terenie innej gminy. Razem koszt 

posiłku w szkole, w przedszkolu i dla dorosłej osoby wyniósł 108.489,30 zł. 

 

Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania 

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 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.) świadczono 

usługi opiekuńcze dla 22 osób. 

Z tytułu obsługi powyższego zadania za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. MGOPS 

wydatkował kwotę 250.643,35 zł. Z tytułu częściowej odpłatności za świadczone usługi 

opiekuńcze (w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.) pozyskano kwotę: 20.115,48 zł. 

 

Kierowanie osób wymagających stałej, całodobowej opieki do domu pomocy społecznej 

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 
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sprawozdawczym (od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.) do w/w domów skierowano 5 osób,  

w tym 2 osoby zostały umieszczone na podstawie postanowienia sądu. Ogółem na dzień 

31.12.2019 r. w domach pomocy społecznej przebywało 26 mieszkańców gminy. Koszt, jaki 

poniósł MGOPS (od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.) w związku z opłatą za pobyt osób 

skierowanych do domów pomocy społecznej wyniósł 659.630,37 zł. Z tytułu częściowej 

odpłatności za pobyt pozyskano kwotę 18.552,67 zł. 

 

Dodatki mieszkaniowe 

W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. podobnie jak w latach ubiegłych MGOPS 

przyjmował i rozpatrywał wnioski w sprawie dodatków mieszkaniowych. Na powyższą 

działalność od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wydatkowano kwotę w wysokości 8.403,81 zł. 

Zadanie to w całości było finansowane ze środków własnych gminy. W okresie 

sprawozdawczym (od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.) dodatki mieszkaniowe wypłacono  

4 rodzinom. 

 

Na utrzymanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kunowie, w okresie 

(od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.) wydatkowano ogółem: 942.667,36 zł, w tym środki z dotacji 

106.205,00 zł oraz środki z budżetu gminy: 836.462,36 zł. 

 

Współfinansowanie kosztu pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych  

i rodzinach zastępczych 

 

Współfinansowanie kosztu pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych 

i rodzinach zastępczych w roku 2019 dotyczyło 15 dzieci. Na ten cel wydatkowano kwotę 

109.333,25 zł. Na dzień 31.12.2019 r. - w placówce opiekuńczo wychowawczej przebywało  

7 dzieci, w rodzinie zastępczej – 7 dzieci oraz 1 dziecko przebywało w rodzinnym domu 

dziecka. 

 

Asystent rodziny 

 

Łączny koszt zatrudnienia asystenta rodziny w roku 2019 wyniósł 53.654,95 zł, w tym 

dotacja 20.485,71 zł, środki z budżetu gminy – 33.169,24 zł. Asystent rodziny pracował z 13 

rodzinami o liczbie dzieci w rodzinach – 39. 
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Informacja z realizacji zadań w Świetlicy Środowiskowej w Kunowie w 2019 r. 

 

Świetlica Środowiskowa w Kunowie działa jako komórka organizacyjna MGOPS  

w Kunowie. Placówka zatrudnia na pełen etat 4 osoby. Koszt prowadzenia placówki w 2019 r. 

to kwota 241.683,10 zł (środki własne). W 2019 r. w świetlicy prowadzone były następujące 

zajęcia dodatkowe: 

• zajęcia informatyczne – 30 godzin; 

• zajęcia matematyczne – 80 godzin; 

• zajęcia pedagogiczne z dziećmi –  40 godzin; 

• zajęcia z psychologiem – 46 godzin; 

• zajęcia rytmiczno – taneczne – 98 godzin; 

• zajęcia z języka angielskiego – 84 godziny. 

  

 Świetlica Środowiskowa w Kunowie dysponuje 30 miejscami dla dzieci ze szkół                           

z terenu gminy Kunów i zamieszkujących na terenie gminy Kunów. W 2019 r. placówka objęła 

pomocą w sumie 65 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 jego odbioru. 

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; 

• poprawę sprawności fizycznej poprzez uczestnictwo dzieci w zajęciach ruchowych; 

• rozwój umiejętności interpersonalnych; 

• współpracę z rodzicami, MGOPS w Kunowie, wychowawcami oraz dyrekcją szkół, 

kuratorami sądowymi, asystentem rodziny oraz organizacjami pozarządowymi. 

 

W roku 2019 Świetlica Środowiskowa w Kunowie uczestniczyła w wielu wyjazdach, 

wydarzeniach kulturalnych oraz uroczystościach zorganizowanych w świetlicy: 

 

• 15 stycznia 2019 r. dzieci ze świetlicy brały udział w IV Serdeczniaku Kunowskim, 

uczestnicząc w zabawie z niepełnosprawnymi dziećmi; 



 

117 
 

                                             RAPORT O STANIE GMINY KUNÓW ZA 2019 ROK 

• 18 stycznia 2019 r. w czasie trwania ferii zimowych odbyła się wycieczka do Ostrowca 

Świętokrzyskiego do centrum gier i laserów „Laser Space”; 

• 22 stycznia 2019 r. dzieci ze świetlicy wystąpiły z programem artystycznym   z okazji 

Dnia Babci i Dziadka dla uczestników Dziennego Domu „Senior+” w Kunowie. Oprócz 

występu dzieci wykonały dla seniorów laurki i babeczki; 

• 23 stycznia 2019 r. świetlicę odwiedzili funkcjonariusze Policji z Komisariatu Policji                             

w Kunowie. Tematem prelekcji było bezpieczeństwo podczas korzystaniu z internetu 

oraz zachowanie w sytuacjach zagrożenia; 

• 14 lutego 2019 r. na świetlicy zorganizowano Walentynki. Dzieci otworzyły pocztę 

walentynkową, a po rozdaniu kartek czekał na nie słodki poczęstunek 

 

 

Walentynki w Świetlicy Środowiskowej w Kunowie. 

 

• 14 kwietnia 2019 r. reprezentacja dzieci ze świetlicy wraz z wychowawcami  

i kierownikiem uczestniczyła w obchodach Niedzieli Palmowej z własnoręcznie 

wykonaną 2-metrową palmą; 

• 15 kwietnia 2019 r. na świetlicy odbyło się Spotkanie Wielkanocne dla dzieci; 

• 20 maja 2019 r.  reprezentantka świetlicy wraz z kierownikiem uczestniczyła w XIV 

Gminnym Przeglądzie Piosenki Anglojęzycznej 
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Gminny Przegląd Piosenki Anglojęzycznej. 

 

• 28 czerwca 2019 r. dzieci uczestniczyły w wakacyjnej wycieczce do Ogrodu 

Zoologicznego w Warszawie; 

• 30 czerwca 2019 r. kilkunastoosobowa reprezentacja świetlicy uczestniczyła  

w obchodach z okazji Dni Kunowa. Dzieci zaprezentowały swój talent wokalny  

i recytatorski 

 

 

Występ dzieci ze Świetlicy Środowiskowej w Kunowie podczas obchodów Dni Kunowa. 
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• 17 lipca 2019 r. Świetlicę Środowiskową w Kunowie odwiedzili wolontariusze z Project 

Dogadera, na co dzień współpracujący z Kunowskim Stowarzyszeniem Pomocy 

Zwierzętom „Podaj Łapę”. Wolontariusze przeprowadzili wykład dotyczący opieki nad 

zwierzętami, po czym na boisku „Orlik” odbyły się rozgrywki sportowe. Dzieci ze 

świetlicy podarowały kunowskiemu stowarzyszeniu karmę oraz koce dla zwierząt; 

• 23 lipca 2019 r. dzieci odwiedziły Straż Pożarną, która znajduje się na parterze budynku 

świetlicy. Strażacy opowiedzieli dzieciom o tym jak wygląda ich praca oraz 

zaprezentowali sprzęt, który na co dzień służy im w pracy 

 

 

Zajęcia z udziałem druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej w Kunowie. 

 

• 30 lipca 2019 r. kierownik świetlicy wraz z reprezentacją dzieci odwiedzili nowe studio 

Radia Ostrowiec w Ostrowcu Świętokrzyskim Dzieci udzielały wywiadu i poznawały 

pracę dziennikarza radiowego; 

• 25 października 2019 r. dzieci wraz z wychowawcami udały się na pobliski cmentarz, 

gdzie przez zapalenie zniczy uczciły pamięć poległych żołnierzy; 

• 29 listopada 2019 r. w świetlicy odbyła się zabawa andrzejkowa połączona z wróżbami 

oraz z poczęstunkiem; 
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• 5 grudnia 2019 r. dzieci ze świetlicy odwiedził Mikołaj, który podarował każdemu 

dziecku piękny prezent. Spotkanie z Mikołajem było zorganizowane przez MGOPS  

w Kunowie tj. lidera projektu wraz z partnerem projektu ZDZ w Kielcach w ramach 

projektu „Aktywnością przeciw wykluczeniu” 

 

 

Mikołajki w świetlicy. 

 

• 18 grudnia 2019r. na świetlicy została zorganizowana Wigilia dla dzieci. 

 

  Oprócz zajęć ze specjalistami, wychowawcy pomagali dzieciom w nauce, prowadzili                     

z dziećmi zajęcia kulinarne, rękodzielnicze i plastyczne.  

 

 

Zajęcia kulinarne w świetlicy. 
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Przy sprzyjającej pogodzie wychowawcy udawali się z dziećmi na pobliski plac zabaw, 

boisko „Orlik” oraz na spacery po okolicy. W czasie wakacji organizowane były pikniki  

i ogniska. 

 

Informacja z realizacji zadań w Świetlicy Środowiskowej w Kolonii Inwalidzkiej                      

 

Świetlica Środowiskowa w Kolonii Inwalidzkiej funkcjonuje od marca 2019 r. jako 

komórka organizacyjna MGOPS w Kunowie.  

 

 

Budynek Świetlicy Środowiskowej w Kolonii Inwalidzkiej. 

 

 

Uroczyste przecięcie wstęgi podczas otwarcia Świetlicy Środowiskowej w Kolonii Inwalidzkiej. 
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Koszt prowadzenia placówki w 2019 r. to kwota 97.590,53 zł (środki własne). W 2019 

r. prowadzone były następujące zajęcia dodatkowe: 

• zajęcia informatyczne –  18 godzin;  

• zajęcia matematyczne –  56 godzin; 

• zajęcia pedagogiczne z dziećmi –   26 godzin; 

• zajęcia z psychologiem –  26 godzin; 

• zajęcia rytmiczno – taneczne  - 76 godzin; 

• zajęcia z języka angielskiego –  32 godziny. 

 

 Świetlica Środowiskowa w Kolonii Inwalidzkiej dysponuje 15 miejscami dla dzieci 

zamieszkujących na terenie gminy Kunów. W 2019 r. placówka objęła pomocą w sumie 39 

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 jego odbioru. Placówka realizuje takie same zadania jak Świetlica Środowiskowa  

w Kunowie. 

 W 2019 r. placówka została doposażona w: 3 komputery stacjonarne, telefon, urządzenie 

wielofunkcyjne HP, głośnik z mikrofonem, 3 biurka, 3 fotele obrotowe, kanapę, słupek na 

książki i gry. 

 

 W roku 2019 Świetlica Środowiskowa w Kolonii Inwalidzkiej uczestniczyła  

w wielu wyjazdach, wydarzeniach kulturalnych oraz uroczystościach organizowanych                                 

w świetlicy: 

 

• 12 marca 2019 r. odbyło się uroczyste otwarcie Świetlicy Środowiskowej w Kolonii 

Inwalidzkiej; 

• 15 kwietnia 2019 r. odbyło się Spotkanie Wielkanocne dla dzieci, ich rodziców oraz 

specjalistów pracujących w świetlicy; 

•  26 kwietnia 2019 r. odbyło się ognisko integracyjne z okazji rozpoczęcia działalności 

świetlicy 
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                        Ognisko integracyjne z okazji rozpoczęcia działalności świetlicy. 

 

• 20 maja 2019 r.  reprezentantki świetlicy wraz z wychowawcą uczestniczyły w XIV 

Gminnym Przeglądzie Piosenki Anglojęzycznej zdobywając zaszczytne III miejsce; 

• 26 czerwca 2019r. świetlicę w Kolonii Inwalidzkiej odwiedziła ekipa telewizyjna 

Lokalna TV. Dzieci udzielały wywiadu oraz poznały tajniki pracy dziennikarza 

telewizyjnego; 

• 28 czerwca 2019 r. 15- osobowa grupa dzieci ze świetlicy uczestniczyła w wakacyjnej 

wycieczce do Ogrodu Zoologicznego w Warszawie 

 

 

Wakacyjna wycieczka do Ogrodu Zoologicznego w Warszawie. 
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• 30 czerwca 2019 r. reprezentacja świetlicy uczestniczyła w obchodach Dni Kunowa. 

Dzieci zaprezentowały swój talent wokalny i recytatorski; 

• 8 lipca 2019 r. na świetlicy obchodzono „Dzień Pupila”. Każde dziecko przyniosło  

w tym dniu swoje zwierzątko domowe; 

• 30 lipca 2019 r. kierownik świetlicy wraz z reprezentacją dzieci odwiedzili nowe studio 

Radia Ostrowiec w Ostrowcu Świętokrzyskim Dzieci udzielały wywiadu i poznawały 

pracę dziennikarza radiowego; 

• 7 sierpnia 2019 r. świetlicę odwiedzili funkcjonariusze Policji z Komisariatu Policji                               

w Kunowie. Tematem prelekcji było bezpieczeństwo podczas korzystaniu z internetu 

oraz zachowanie w sytuacjach zagrożenia; 

• 22 listopada 2019 r. w świetlicy odbyła się zabawa andrzejkowa połączona z wróżbami 

oraz z poczęstunkiem; 

• 5 grudnia 2019 r. dzieci ze świetlicy w Kolonii Inwalidzkiej wybrały się do Świetlicy 

Środowiskowej w Kunowie. Tam na wszystkich czekał Mikołaj, który podarował 

każdemu dziecku piękny prezent. Spotkanie z Mikołajem było zorganizowane przez 

MGOPS w Kunowie (lidera projektu) wraz z partnerem projektu ZDZ w Kielcach  

w ramach projektu „Aktywnością przeciw wykluczeniu”; 

• 18 grudnia 2019 r. na świetlicy została zorganizowana Wigilia dla dzieci oraz ich 

rodziców. 

 

 Oprócz zajęć ze specjalistami wychowawca pomagał dzieciom w nauce, prowadził  

z dziećmi zajęcia kulinarne, rękodzielnicze i plastyczne.  

 

 

Zajęcia plastyczne w świetlicy. 
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Przy sprzyjającej pogodzie wychowawca udawał się z dziećmi na pobliski plac zabaw 

oraz na spacery po okolicy. W czasie wakacji organizowane były pikniki i ogniska. 

 

 

Wakacyjne spacery po okolicy. 

 

Informacja z działalności Dziennego Domu „Senior +” w Kunowie   

 

Dzienny Dom Senior + w Kunowie działa od 28 grudnia 2017 r. i jest komórką 

organizacyjną Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Dzienny Dom „Senior+”  

w Kunowie umożliwił Seniorom codzienny pobyt w ośrodku 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, aktywność ruchową, zajęcia sportowo-rekreacyjne, terapie zajęciową, zajęcia 

klubowe, pomoc psychologiczną, działania prozdrowotne, trening umiejętności samoobsługi, 

jako forma aktywności i podnoszenia sprawności, trening dnia codziennego, działalność 

kulturalno-oświatową, aktywizacje społeczno-międzypokoleniowa. Liczba miejsc w placówce: 

20. 

Seniorom został zapewniony przez cały rok dowóz do placówki oraz ciepły posiłek 

(dwudaniowy obiad), który był przygotowywany i podawany przez stołówkę szkolną, 

mieszczącą się w tym samym budynku. Zakupiono ponadto: artykuły spożywcze, np. kawę, 

herbatę, cukier, ciastka, wodę mineralną na codzienne potrzeby Seniorów oraz prenumeratę 
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czasopism. Przez cały rok prowadzone były dzienne listy obecności, na podstawie których 

ustalana była miesięczna frekwencja.  

Do realizacji działań merytorycznych w zakresie codziennej, bieżącej opieki zostały 

zaangażowane 2 osoby (na pełny etat): Kierownik - Główny Specjalista, posiadający 

jednocześnie uprawnienia terapeuty zajęciowego oraz Główny Specjalista z wykształceniem 

psychologicznym. Osoby te zapewniały opiekę uczestnikom  i odpowiadały za realizację oferty 

usług dla seniorów w czasie funkcjonowania placówki,  tj. z wyjątkiem dni ustawowo wolnych 

od pracy, od poniedziałku do piątku,  w godz. 8.00 - 16.00. Udzielono seniorom pomocy  

w czynnościach dnia codziennego, a ponadto Kierownik-główny specjalista prowadził  

z Seniorami także zajęcia aktywizujące w formie terapii zajęciowej, mającej na celu uaktywnić 

domownika poprzez wykonywanie określonych czynności mających również charakter 

usprawniania psychicznego i fizycznego (270 godzin zajęć) oraz w zależności od potrzeb 

uczestników - warsztaty psychologiczne lub konsultacje indywidualne prowadzone przez 

Głównego Specjalistę - psychologa - zakres tematyczny: np. komunikacja interpersonalna, 

rozwój asertywności, radzenie sobie ze stresem, z emocjami, wsparcie psychologiczne  

w trudnej sytuacji życiowej, ćwiczenia pamięci i innych funkcji poznawczych, psychoedukacja, 

zajęcia relaksacyjne, usprawnienie psychiczne (w sumie odbyło się 89 godzin zajęć 

grupowych).  

Personelowi placówki pomagał również pracownik gospodarczy (zatrudniony na pełny 

etat), który zajmował się: sprawami porządkowymi, utrzymaniem czystości oraz wsparciem                                   

w bieżącym działaniu Dziennego Domu „Senior+” w Kunowie: podawaniem posiłków, 

zaspokajaniem potrzeb bytowych domowników, pomoc w kontaktach z innymi placówkami, 

zaopatrzenie Domu w niezbędne towary i produkty oraz pomoc w czasie transportu                             

do/z Dziennego Domu „Senior+” w Kunowie. 

Uczestnicy dziennego Domu Senior „+” w Kunowie, to osoby nieaktywne zawodowo                            

w wieku 60+, zamieszkałe na terenie Gminy Kunów (zameldowane na pobyt czasowy lub 

stały). W 2019 r. MGOPS    w Kunowie wydał 24 decyzje administracyjne kierujące do 

Dziennego Domu „Senior+” w Kunowie. Trzy osoby w ciągu roku zrezygnowały z pobytu  

w placówce ze względów zdrowotnych a 1 osoba zmarła.  
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Formy realizowanych zajęć w placówce 

Zajęcia edukacyjne  

Zajęcia edukacyjne stanowiły uzupełnienie codziennej oferty Dziennego Domu. Ich 

zakres tematyczny był bardzo szeroki, w zależności od diagnozowanych potrzeb uczestników. 

W celu zapewnienie fachowej opieki w zakresie kinezyterapii i zajęć gimnastycznych 

zaangażowano fizjoterapeutę (umowa zlecenie). Zajęcia odbywały się raz w tygodniu po  

3 godziny, co w skali roku dało 144 godzin zajęć. Zaangażowano także instruktora zajęć 

muzycznych (umowa zlecenie), który prowadził zajęcia z rytmiki oraz warsztaty wokalne (raz  

w tygodniu po 2 godziny, co w ciągu roku dało 92 godzin zajęć). Ponadto zaangażowano: 

pielęgniarkę (umowa zlecenie), która w ciągu roku przeprowadziła 104 godziny zajęć 

profilaktycznych (zajęcia raz w tygodniu po 2 godziny) oraz informatyka (dodatek specjalny, 

zatrudniony na etat w MGOPS w Kunowie), który uczył obsługi komputera i Internetu ze 

szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych technologii komunikacyjnych. Zajęcia odbywały 

się raz w tygodniu po 2 godziny, co dało 82 godziny zajęć w roku.  

       W ciągu 2019 roku zrealizowano w sumie na rzecz uczestników 422 godzin zajęć.                

W ramach zajęć edukacyjnych, Seniorom zaproponowano m.in.: 

• zajęcia z psychologiem: porady indywidualne oraz spotkania grupowe, zajęcia z zakresu 

komunikacji międzyludzkiej, pozytywnego myślenia, asertywności, rozwoju osobistego, 

rozwiązywania problemów wżyciu codziennym, naukę radzenia sobie ze stresem, naukę 

zapamiętywania, wzmacnianie samooceny (w ramach spotkań z psychologiem inspirowano 

uczestników zajęć do zmiany stereotypowego myślenia o sobie jako o nieaktywnej osobie 

starszej, samotnej i schorowanej); 

• zajęcia z pielęgniarką: pogadanki na temat zdrowego żywienia, zbilansowanej diety                  

i zagrożeń płynących   z nieprawidłowego odżywiania się, na temat cukrzycy, profilaktyki 

nowotworowej, kontrola wagi, ciśnienia; 

• spotkania z funkcjonariuszami Policji: w ramach programów „Bezpieczny Senior” 

(omawiane były tematy bezpieczeństwa i ochrony majątku Seniorów oraz kategorie 

przestępstw, których ofiarami często padają osoby starsze i samotne -kradzieże, włamania, 

oszustwa, kradzieże kieszonkowe). Policjanci uświadamiali uczestników zajęć, jak należy 

się zachować, aby nie zostać ofiarą fałszywych „wnuczków”, „policjantów”, itp.; 

• treningi koncentracji i pamięci w formie indywidualnej i grupowej; 
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• zajęcia edukacyjne o charakterze terapeutycznym, polegające na treningu umysłu oraz 

poznawaniu technik zapamiętywania poprzez rozwiązywanie zestawów zadań 

poprawiających koncentrację, spostrzegawczość, zdolność skutecznego zapamiętywania, 

rozwiązywanie krzyżówek, układanie nowych słów z liter, rebusy, szukanie różnic                                

w obrazkach, quizy, kalambury, gry logiczne, Scrabble, nauka gry w brydża, nauka gry                       

w szachy; 

• warsztaty z rękodzieła ludowego; 

• warsztaty muzyczne (rytmika, nauka śpiewu); 

• zajęcia edukacyjne z technik informacyjnych przy użyciu komputera, (korzystanie  

z Internetu, e-usług, wyszukiwanie informacji w sieci, korzystanie z bankowości 

elektronicznej i mediów społecznościowych); 

• edukacja regionalna: przekazywanie wartości i treści regionalnych w celu zachowania ich 

dla przyszłych pokoleń (tradycje, zwyczaje, obrzędy, spotkania z ludźmi kultury, sztuki) - 

występ zespołu ludowego „Kunowianie”; 

• zajęcia biblioteczne: wspólne czytanie książek (Narodowe Czytanie Literatury, ciekawych 

artykułów z gazet i czasopism); 

• oglądanie filmów i słuchanie muzyki połączone z dyskusjami. 

Zajęcia integracyjne  

Dzienny Dom „Senior+” w Kunowie prowadził swoją działalność w szerokiej 

współpracy z innymi jednostkami gminnymi (szkołami, biblioteką Świetlicą Środowiskową  

w Kunowie) oraz organizacjami pozarządowymi. Celem spotkań integracyjnych było 

budowanie więzi między domownikami, integracja z innymi członkami społeczności, a tym 

samym przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych. Spotkania te miały również 

na celu uatrakcyjnienie oferty Dziennego Domu „Senior+” w Kunowie. Spotkania integracyjne 

były organizowane w budynku Dziennego Domu „Senior+” w Kunowie oraz w plenerze 

(majówka w Chocimowie). Do najważniejszych zajęć integracyjnych należały: 

• imieniny uczestników przy kawie i cieście,  

• „IV Serdeczniak Kunowski” bal z dziećmi niepełnosprawnymi (udział Seniorów w balu 

na zaproszenie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Antoniego Hedy „Szarego”   

w Kunowie); 

• wizyta Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kunowie; 

• cykl spotkań z ciekawymi ludźmi - wystawa rzeźb miejscowego artysty rzeźbiarza;  
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• Dzień Babci i Dziadka - wizyta dzieci ze Świetlicy Środowiskowej w Kunowie; 

 

 
Dzień Babci i Dziadka u Seniorów w Kunowie. 

 

• Dzień Kobiet; 

 

• Spotkanie Wielkanocne; 

 

• Narodowe Czytanie Pisma Świętego; 

 

• Majówka (wyjazd w plener do dworku w Chocimowie), 

 

• Narodowe Czytanie lektur; 

 

• cykl spotkań z ciekawymi ludźmi - „Trzeba umieć słuchać drzew” - spotkanie  

z miejscowym rzeźbiarzem i pszczelarzem; 

• cykl spotkań z ciekawymi ludźmi - warsztaty rękodzielnicze -spotkanie miejscową 

artystką ludową; 

• lokalne obchody Dnia Seniora- występ zespołu ludowego „Kunowianie”; 

 

• Andrzejki (wróżby, zabawa andrzejkowa); 

 

• Mikołajki 
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Mikołaj z wizytą u Seniorów. 

 

• Wigilia (uroczyste spotkanie wigilijne uczestników i zaproszonych gości) 

 

 

Spotkanie wigilijne Seniorów. 

 

Opis poszczególnych rodzajów usług realizowanych na rzecz Seniorów 

 

• usługi socjalne: gorący posiłek (obiad dwudaniowy) oraz inne potrawy przygotowane  

w ramach treningu kulinarnego, pomoc w załatwieniu spraw urzędowych i osobistych (np. 

wypełnianie dokumentów i formularzy, organizowanie wizyt lekarskich), czynny udział  

w procesie adaptacji nowoprzyjętych uczestników, dążenie do stworzenia lepszych 

możliwości rozwoju osobowości i prawidłowych relacji z nowym otoczeniem, pomoc przy 

formalnościach związanych z korzystaniem z programów i instytucji pomocowych osobom 
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starszym i niepełnosprawnym, inicjowanie i podejmowanie działań mających na celu 

aktywizowanie i zachęcanie do czynnego spędzania czasu wolnego, redukcja 

nieprawidłowych relacji międzyludzkich sprzecznych z normami i motywami 

postępowania społecznego, prowadzenie i systematyczne aktualizowanie akt uczestników, 

indywidualna praca z Seniorem mającym trudności adaptacyjne i socjalizacyjne, pomoc  

w prowadzeniu korespondencji uczestnika z urzędami, organami płatniczymi i rodziną. 

• usługi edukacyjne: działania prozdrowotne - kontakt z pielęgniarką, informacja                               

o dostępnych usługach medycznych i rehabilitacyjnych, oglądanie filmów i programów 

edukacyjnych, wykłady i pogadanki (Policja), gry towarzyskie, gry edukacyjne - stolikowe, 

korzystanie z komputera i zasobów internetowych, szkolenia oraz inne formy doskonalenia 

umiejętności samokształcenia, komunikacji oraz radzenia sobie w zmieniającej się 

rzeczywistości (np.: kursy z wykorzystaniem technik multimedialnych, szkolenia 

informatyczne, itp.), rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, asertywnych, radzenia 

sobie z konfliktami, szeroko rozumiana psychoedukacja. 

• usługi kulturalno – oświatowe: spotkania z ciekawymi ludźmi, miejscowymi artystami, 

uczestnictwo w imprezach organizowanych przez instytucje kulturalne, wykłady  

i pogadanki np. na tematy historyczne, artystyczne, kulturalne, współpraca  z organizacjami 

pozarządowymi, projekcja filmów na sprzęcie multimedialnym, upamiętnianie wszystkich 

ważnych świąt narodowych. 

• usługi sportowo – rekreacyjne: do ulubionych form zajęć należały spotkania integracyjne, 

takie jak: zabawy taneczne, Majówka, Andrzejki, spotkania imieninowe przy muzyce, 

cieście i kawie, spacery.  

• usługi aktywności ruchowej lub kinezyterapii: kinezyterapia-ćwiczenia fizyczne                    

o charakterze leczniczym czyli gimnastyka lecznicza działająca miejscowo na stawy lub 

poprawiająca ogólną sprawność fizyczną, korzystanie z bieżni i roweru stacjonarnego, 

spacery, gimnastyka ogólnousprawniająca indywidualna i grupowa, ćwiczenia oddechowe 

i relaksujące, silwoterapia – spacery, masaże. 

• usługi aktywizujące społecznie (w tym wolontariat międzypokoleniowy); do 

najczęstszych form aktywizujących społecznie należały spotkania międzypokoleniowe  

z dziećmi ze Świetlicy Środowiskowej w Kunowie i Kolonii Inwalidzkiej. Dzieci 

wystawiały przedstawienia dla Seniorów (np. z okazji Dnia Babci i Dziadka, Dnia Seniora). 

Seniorzy także brali udział w Narodowym Czytaniu dziel literatury polskiej. Seniorzy 

realizowali się również biorąc udział w wydarzeniach, imprezach, uroczystościach  

i spotkaniach okolicznościowych. W 2019 r.  rozwinęła się współpraca pomiędzy 
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uczestnikami Dziennego Domu „Senior+” w Kunowie a Młodzieżową Radą Miejską   

w Kunowie. 

• usługi terapii zajęciowej: miały miejsce dwie formy organizowania zajęć terapii 

zajęciowej: grupowa i indywidualna oraz trzy rodzaje terapii: ergoterapia-terapia pracą 

(dziewiarstwo, ceramika, stolarstwo, ogrodnictwo– uprawianie i pielęgnacja roślin 

domowych), socjoterapia-terapia zaburzeń zachowania i zaburzeń emocjonalnych                        

w toku spotkań grupowych (ludoterapia, terapia ruchem, trening umiejętności społecznych, 

rekreacja) oraz arteterapia - terapia sztuką(rysunek- rysowanie kredkami ołówkowymi, 

świecowymi, pastelami, wycinanie, wyklejanie, wydzieranie z papieru i tworzenie pracy 

łączonej różnymi technikami plastycznymi, decoupage (na słoikach, butelkach, wyrobach 

z drewna),tworzenie kwiatów z krepiny, bibuły i serwetek, zdobnictwo i dekoratorstwo- 

wykonywanie kartek i zaproszeń świątecznych, świątecznych ozdób, stroików, ozdabianie 

jajek wielkanocnych różnymi technikami, robienie palm, rzeźba (masy plastyczne – masa 

solna, glina, modelina, plastelina, masa papierowa), tworzenie obrazów z nici- wełny,  

filmoterapia, zdobnictwo dekoratorstwo, muzykoterapia, biblioterapia, trening dnia 

codziennego (pranie, prasowanie, kalkulator finansowy gospodarstwa domowego, kontakt 

z innymi instytucjami urzędowymi), trening umiejętności samoobsługi jako forma 

aktywności podnoszenia sprawności, silwoterapia, trening funkcji poznawczych, 

muzykoterapia – ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia aparatu mowy i głośni, ćwiczenia 

rytmiczne i tonalne, kulinoterapia – warsztaty kulinarne. 

 

Dowóz do placówki Senior+ 

Przez cały rok 2019 MGOPS w Kunowie zapewniał uczestnikom Dziennego Domu 

„Senior+” w Kunowie dowóz do placówki. W czasie dowozu osobom niepełnosprawnym, 

wymagającym pomocy towarzyszył pracownik zatrudniony w Dziennym Domu „Senior+”  

w Kunowie. Każdemu uczestnikowi składającemu wniosek o przyjęcie do Dziennego Domu 

„Senior+” w Kunowie proponowano skorzystanie z usługi transportu do/z placówki. Z usługi 

tej skorzystało 10 uczestników (na wniosek uczestnika). Były to osoby samotne, 

niepełnosprawne, mające trudności w poruszaniu się lub mieszkające daleko od placówki. 

Pozostałe 10 osób zadeklarowało, że będzie docierać do placówki: samodzielnie, komunikacją 

miejską, z pomocą rodziny lub pieszo.   
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Zapewnienie ciepłego posiłku Seniorom  

Tą formą usługi zostali objęci wszyscy uczestnicy (20 osób). Ciepły posiłek 

(dwudaniowy obiad) był przygotowany i podawany przez stołówkę szkolną, mieszczącą się  

w tym samym budynku co Dzienny Dom „Senior+” w Kunowie przy ul. Fabrycznej 1, przez 

cały rok  z wyłączeniem okresu wakacyjnego (tj. od 01.07.2019 r. do 31.08.2019 r. - remont 

stołówki). W okresie wakacyjnym zadanie to realizowane było w formie usługi cateringowej. 

Budżet placówki 

Wydatkowanie za rok 2019 r.:   216. 586,72 zł, w tym: dotacja -   66.000,00 zł, środki własne -   

150.586,72 zł. Dochody – wpłaty od seniorów za świadczone usługi za 2019 rok –    25.830,00 

zł. 

W ramach współpracy z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej w Ostrowcu 

Świętokrzyskim Pracownicy socjalni MGOPS wydali 447 skierowań dla 894 osób do 

otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 

2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej 

Potrzebującym (FEAD). W 2019 r. w ramach prowadzonej pracy socjalnej pracownicy socjalni 

MGOPS zawarli ogółem 27 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, Udzicowa i Boksycki oraz dzieci niepełnosprawnych do Ostrowca, 

administrowaniem zasobem mieszkaniowym Gminy. Realizuje zlecenia związane z bieżącym 

utrzymaniem porządku i czystości na terenie gminy, bieżącym i zimowym utrzymaniem dróg 

gminnych i zimowym dróg powiatowych, aktywizacją zawodową osób bezrobotnych oraz 

wykonuje inne prace zlecone przez gminę Kunów. 
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Zaopatrzenie w wodę 

 

Wydobycie wody na terenie gminy Kunów 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 liczy 120 km długości i zaspokaja 

prawie w 100 % zapotrzebowania mieszkańców na wodę. Odbiorcami wody są gospodarstwa 

indywidualne (87%)i przemysł (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 

stawiane wodzie przeznaczonej do spożycia dla ludzi, co potwierdzane jest regularnymi 

badaniami i opiniami Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej. W sytuacjach 

awaryjnych możliwe jest łączenie sieci i wzajemne zasilanie ujęć wody. Tak działają sieci stacji 

wodociągowych Kunów Fabryka, Boksycka i Góra Bukowska. W trakcie wykonania znajduje 

się inwestycja spięcia sieci wodociągowej stacji Doły Biskupie i Kunów Fabryka. 

Z odrębnymi sieciami pozostają ujęcia w Małym Jodle i Biechowie, w którym planowane jest 

wykonanie dodatkowego odwiertu studni głębinowej. Każde ujęcie przystosowane jest do 

awaryjnego zasilania w energię elektryczną z agregatu prądotwórczego. 

 

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE CEN WODY 

 

Lp. miejscowość Cena wody brutto [zł/m3] Cena ścieków brutto [zł/m3] 

1 Kunów 3,43 5,64 (5,11 po dopłacie) 

2 Ostrowiec Św. 4,13 5,7 

3 Bodzechów 5,80 (4,50 po dopłacie) 22,47 (6,89 po dopłacie) 

4 Pawłów 3,79 5,33 

5 Województwo 

świętokrzyskie 

12,77 woda + ścieki * 

 

* wg portalu „Zaradny Finansowo” 
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W latach 2018 – 2019 nie było prowadzonych remontów sieci wodociągowej, Wykonywane 

były tylko bieżące naprawy i usuwano awarie. W 2019 roku przedłużono o 250 m sieć 

wodociągową w Kurzaczach – Miłkowskiej Karczmie. 
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Kanalizacja w gminie Kunów 

Sieć kanalizacyjna gminy obejmuje 48% gospodarstw i wynosi 63 km. Gmina posiada 

oczyszczalnię ścieków (zmodernizowaną w 2019 r.) oraz 28 lokalnych przepompowni ścieków. 

Przepustowość nowej oczyszczalni wynosi 1500 m3/ /dobę, 6687 RLM. Obecnie zrzut ścieków 

kształtuje się na poziomie 420 m3 /dobę, co wykazuje bezpieczny zapas przepustowości pod 

kątem planowanej rozbudowy sieci. Oczyszczalnia pracuje w technologii mechaniczno – 

biologicznej, z wykorzystaniem membran BRC. Do oczyszczalni dopływają tylko ścieki 

komunalne z sieci kanalizacyjnej oraz ścieki bytowe, dowożone pojazdami asenizacyjnymi.  

Ścieki od dostawców indywidualnych stanowią 83% ogółu zaś ścieki od firm 17%. Parametry 

ścieków oczyszczonych spełniają wymagania określone w pozwoleniu wodnoprawnym. 

Średnie, miesięczne zużycie energii na oczyszczalni wynosi 38 MWh, co daje kwotę rzędu  

21 000 złotych. 

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 34 lokale mieszkalne w zasobie mieszkaniowym, z czego 21 to 

mieszkania komunalne a 13 mieszkania socjalne. Łączna powierzchnia lokali w zasobie gminy 

to 1709,45 m2. Powierzchnia mieszkań socjalnych to 528,63 m3 co stanowi 31% powierzchni 

ogólnej zaś mieszkań komunalnych 1180,82 co stanowi 69%. 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.  

W 2019 r. zasób mieszkaniowy gminy powiększył się o trzy mieszkania  

w wyremontowanym i przebudowanym budynku dawnej świetlicy w Kolonii Inwalidzkiej. 

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. Wykonywane są przy nich tylko niezbędne 

naprawy bieżące. Niskie wpływy z czynszów w połączeniu z wiekiem i stanem budynków 

podważają zasadność ekonomiczną przeprowadzania remontów kapitalnych. Należności  
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z tytułu czynszu realizowane są przez lokatorów na bieżąco lub z niewielkimi opóźnieniami. 

Jeden z lokatorów, posiadający znaczne zadłużenie ogłosił upadłość konsumencką. Zakład 

dochodzi swoich należności od syndyka masy upadłościowej na drodze sądowej. 

 

Zakład Gospodarki Komunalno - Mieszkaniowej w Kunowie realizuje przydzielone 

zadania poprzez następujące pojazdy i urządzenia: 

• MERCEDES Sprinter – autobus; 

• IVECO Kapena – autobus; 

• IVECO Magirus – samochód ciężarowy, wywrotka; 

• MAN TGL.12.180 – samochód śmieciarka; 

• MAN ME 280B – samochód ciężarowy, hakowiec; 

• LUBLIN – samochód ciężarowy, miniśmieciarka; 

• MERCEDES Sprinter – samochód ciężarowy, serwis sieci wodociągowej; 

• VOLKSWAGEN Transporter – samochód ciężarowy, serwis sieci kanalizacyjnej; 

• VOLKSWAGEN Transporter – samochód ciężarowy, prace pomocnicze; 

• DEUTZ FAHR – ciągnik rolniczy; 

• URSUS 3512 – ciągnik rolniczy; 

• JCB – koparko – ładowarka; 

• KUBOTA – monikoparka; 

• AUTOSAN – przyczepa rolnicza; 

• INDESPENSION – przyczepa ciężarowa (pod minikoparkę); 

• NIEWIADÓW – przyczepa specjalna (agregat WUKO). 

 

Ponadto Zakład Gospodarki Komunalno – Mieszkaniowej posiada: agregat 

prądotwórczy – 6 szt., rębak do gałęzi, kosiarkę bijakową, beczkę asenizacyjną 3 m3, rozsypnik 

ciągnikowy, pług przeciwśnieżny – 3 szt., zagęszczarkę płytową do gruntu, zagęszczarkę do 

gruntu „skoczek”, kontener KP 7 – 5 szt., kosę spalinową – 4 szt. i kosiarkę samobieżną. 

 

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. 

Biuro zakładu znajduje się w pok. 113 budynku Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie. 
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DZIAŁALNOŚĆ Z ZAKRESU KULTURY W GMINIE KUNÓW 

 

 Zadania z zakresu propagowania szerokorozumianej kultury w gminie Kunów 

realizowane są głównie przez Miejsko – Gminną Bibliotekę Publiczną w Kunowie (MGBP). 

Pełni ona między innymi rolę ośrodka kultury w gminie. 

Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Kunowie jest samorządową instytucją 

kultury wpisaną do Rejestru nr 1/97 z dnia 27.12.1997 r. prowadzonym przez Gminę Kunów, 

która jest dla niej Organizatorem. Działa na podstawie Statutu nadanego Uchwałą Nr 

LII/294/05 z dnia 24 czerwca 2005 r., zgodnie z którym wypełnia jego podstawowe założenia 

tj. gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych 

oraz sprawuje opiekę nad amatorskim ruchem artystycznym na terenie gminy. Biblioteka 

posiada 5 filii bibliotecznych:  

• w Bukowiu,  

• Nietulisku Dużym w likwidacji,  

• Wymysłowie w likwidacji,  

• Janiku,  

• Dołach Biskupich. 

Filie biblioteki działają w budynkach szkół podstawowych, natomiast oddziały dla 

dzieci i dorosłych działają w budynku MGBP w Kunowie.  

Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Kunowie sprawuje opiekę nad czterema 

zespołami śpiewaczymi 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.  

Najważniejsze imprezy w roku 2019, w których uczestniczyły te zespoły to: 

• w dniu 20 stycznia 2019 roku zespół śpiewaczy „Nietuliszczanie” brał udział  

w eliminacjach do XXVI Świętokrzyskiego Konkursu Kolęd i Pastorałek  

w Jędrzejowie. Niestety zespół nie zakwalifikował się do finałowego konkursu we 

Włoszczowie; 

• 21 marca 2019 r. – zespół „Kunowianie” brał udział w imprezie folklorystycznej pod 

hasłem „Na ludowo, kolorowo” zorganizowanej przez Publiczne Przedszkole  

w Kunowie. W imprezie uczestniczyli m.in.: Burmistrz Miasta i Gminy Kunów Lech 

Łodej, przedstawiciele Przedszkoli z terenu gminy Kunów: Janika, Wymysłowa, Dołów 
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Biskupich oraz rodzice. Zespół „Kunowianie” wystąpił w folklorystycznych strojach  

z ciekawym ludowym repertuarem;  

• 23 marca 2019 r.  - zespół „Kunowianie” wziął udział w eliminacjach do „ XV Festiwalu 

Pieśni  Wielkopostnych”  w Stąporkowie w kategorii Zespoły Ludowe. Niestety nie 

zakwalifikował się do finału konkursu w Daleszycach; 

• 4 kwietnia 2019 r. – zespół „Chocimowianie” wraz z instruktorem wyjechali do Szkoły 

Podstawowej w Starachowicach na spotkanie promujące tradycje i folklor 

świętokrzyski; 

• 14 kwietnia 2019 r. – zespoły: „Bukowianie”, „Chocimowianie”, „Netuliszczanie”, 

„Kunowianie” wzięły udział w V Kunowskim Kiermaszu Wielkanocnym, tradycyjnie 

organizowanym w Niedzielę Palmową; 

• 31 maja 2019 r. - zespół „Bukowianie” pod opieką instruktora muzycznego Pawła 

Cieślika, wziął udział w spotkaniu promującym tradycje kultury ludowej naszego 

regionu z przedszkolakami w jednym z przedszkoli w Ostrowcu Świętokrzyskim; 

• 9 czerwca 2019 r.– zespoły: „Chocimowianie”, „Nietuliszczanie” i Panie z Klubu 

Kobiet Kreatywnych wzięli udział w „Pikniku Gombrowiczowskim” zorganizowanym 

na ostrowieckim rynku z okazji 115 rocznicy urodzin i 50 rocznicy śmierci Witolda 

Gombrowicza; 

• 27 lipca 2019 r. – miał miejsce wyjazd zespołu i kapeli „Kunowianie” na konkurs 

piosenki ekologicznej w Suśćcu na Roztoczu; 

• 18 sierpnia 2019 r. – wszystkie zespoły śpiewacze z terenu gminy Kunów wzięły udział 

w dożynkach gminnych; 

• 25 sierpnia 2019 r. – miał miejsce udział delegacji z gminy Kunów, zespołu 

„Kunowianie” i Strażackiej Orkiestry Dętej z Kunowa w dożynkach powiatowych  

w Waśniowie; 

• 15 września 2019 r. – zespołu „Kunowianie” wystąpił podczas imprezy w Janiku 

zorganizowanej przez Stowarzyszenie „Zgoda”; 

•  20 września 2019 r. – miał miejsce udział zespołów: „Kunowianie” i „Bukowianie”  

w przeglądzie zespołów ludowych „Ćmielów na ludową nutę” zorganizowanym przez 

Dom Kultury w Ćmielowie; 

•  9 listopada 2019 r. – zespół i kapela „Kunowianie” wystąpili na imprezie 

środowiskowej Jubileuszu 50-lecia pożycia par małżeńskich w gminie Kunów; 
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•  15 grudnia 2019 r. – miał miejsce udział wszystkich zespołów w V Kunowskim 

Jarmarku Bożonarodzeniowym; 

Ponadto Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kunowie finansuje działalność 

Kapeli Ludowej „Kunowianie” i sprawuje opiekę nad Orkiestrą Dętą, której udostępnia 

pomieszczenia na próby oraz magazyn na instrumenty muzyczne. W roku 2019 zakupiono 

umundurowanie dla orkiestry oraz niezbędne akcesoria do instrumentów muzycznych.  

  

Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Kunowie jest corocznie organizatorem lub 

współorganizatorem wielu imprez, wydarzeń kulturalnych i obchodów patriotycznych  

w gminie. W 2019 roku były to:   

• Koncert kolęd i pastorałek; 

• Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy; 

• Kunowski Kiermasz Wielkanocny; 

• Obchody 75 rocznicy bitwy pod Jeleńcem; 

• obchody 3 Maja i Dnia Strażaka; 

• obchody rocznicy wybuchu II wojny światowej; 

• obchody Święta Niepodległości 11 listopada,  

• II Festiwal im. Gustawa Kowalskiego; podczas którego zagrał zespół „Heawy Metal 

Sextet”,  

• 12 Kunowskie Zaduszki Muzyczne; 

• V Kunowski Jarmark Bożonarodzeniowy; 

Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Kunowie była również organizatorem wielu 

imprez plenerowych na terenie gminy Kunów w 2019 roku. Między innymi: 

• odbył się festyn na stadionie „Stali” z okazji „Dni Kunowa”.  Podczas tej imprezy 

wręczono Nagrodę Burmistrza Miasta i Gminy Kunów „Kunowska Żołna”. Decyzją 

Kapituły został nią uhonorowany artysta rzeźbiarz Eugeniusz Cierluk z Kunowa; 

• współorganizowano dożynki gminne, a delegacja z Gminy Kunów wzięła udział  

w Dożynkach powiatowych w Waśniowie.  

• w bibliotece odbyły się spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki, zajęcia aerobiku.  

Wolny czas dzieci od nauki stara się zagospodarować Oddział dla Dzieci organizując 

zajęcia tematyczne z wykorzystaniem odpowiedniej lektury, głośnego czytania, zajęcia 
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plastyczne. Szeroko propagowana była akcja „Cała Polska czyta dzieciom” – zapraszając gości, 

którzy czytają wybrane lektury, ale też opowiadają o swojej pracy. Corocznie organizowane są 

zajęcia w okresie ferii zimowych i wakacji. 

Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Kunowie prowadzi także skuteczne działania  

w zakresie animowania kultury i życia społecznego. Biblioteka jest siedzibą Klubu Kobiet 

Kreatywnych skupiającego aktywnie działające seniorki. Panie z Klubu brały udział  

w szkoleniu i warsztatach.  Z udziałem pań i młodzieży z Młodzieżowej Rady Miejskiej  

i Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kunowskiej organizowane są spotkania pt. „Ludzie z pasją”. 

Spotkania Klubu Kobiet Kreatywnych, to spotkania pań w wieku powyżej 60 roku życia  

w budynku Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej. Raz w tygodniu przez 2 godz. Spotyka 

się ok. 40 uczestników. Klub organizuje spotkania z: psychologiem, dietetykiem, pielęgniarką 

środowiskową, zajęcia plastyczne, ćwiczenia gimnastyczne, wycieczki, wyjazdy do teatru, 

koncerty, zabawy. 24 sierpnia 2019 r. – Panie z Klubu Kobiet Kreatywnych z Kunowa, seniorzy 

ze Związku Emerytów i Rencistów z Kunowa wzięli udział w „VI Ogólnopolskiej Paradzie 

Seniorów” w Warszawie reprezentowali seniorów z gminy Kunów. W sumie udział wzięło 60 

osób. 

Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Kunowie zajmuje się również organizacją 

ćwiczeń gimnastycznych dla kobiet bez limitu wieku. W ćwiczeniach bierze udział przeciętnie 

12 osób. Ćwiczenia zawierające elementy jogi, rozciągające - trwają 1 godzinę i odbywają się 

dwa razy w tygodniu (oprócz miesięcy, czerwiec, lipiec, sierpień).  Zajęcia prowadzone są  

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, 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 

korzystały panie z Klubu Kobiet Kreatywnych oraz dzieci i młodzież również w roku 2019.  

W miesiącu sierpniu 2019 roku seniorki z Klubu Kobiet Kreatywnych aktywnie promowały grę 

w „Speed Balla” i zachęcały do aktywności fizycznej podczas Festynów rodzinnych  

w Kunowie, Bukowiu i Prawęcinie.  
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W 2019 roku do zbiorów Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kunowie i Filii 

bibliotecznych włączono ogółem 747 jednostek inwentarzowych na ogólną kwotę 13.283,31 

zł., w tym z zakupu 604 na kwotę 10.172,65 zł.: 

• 188 książek na kwotę 3.332,00 zł. ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego, 

• 368 książek na kwotę 5.912,32 zł. ze środków własnych, 

• 48 jednostek inwentarzowych na kwotę 928,33 zł ze środków powiatu, 

 pozostałe egzemplarze to zwroty za zagubione materiały biblioteczne na kwotę 3.110,66 zł.  

Z ogólnej liczby zakupionych woluminów 325 to książki dla dzieci i młodzieży. Ogółem stan 

zbiorów na dzień 31.12.2019 roku wyniósł 45.491 jednostek inwentarzowych, w tym 45.274 

książki, a w filiach bibliotecznych 19.481 vol. W 2019 roku dysponowano 15 tytułami 

czasopism. W drodze zakupu nabyto 13 tytułów, na które wydano kwotę 5.054,15 zł. Pozostałe 

2 tytuły otrzymano bezpłatnie od Referatu Ochrony Środowiska i Rozwoju Lokalnego Urzędu 

Miasta i Gminy w Kunowie. 

 Na koniec 2019 roku zarejestrowano 1.319 czytelników, w tym 633 do lat 15. Ogółem 

w bibliotekach publicznych na terenie gminy wypożyczono na zewnątrz 25.466 książek, w tym 

9.581 książek czytelnikom do lat 15. W czytelniach odnotowano 3.494 odwiedzin. Na miejscu 

w czytelniach udostępniono: 7.417 książek i 2.327 czasopism. Z bezpłatnego dostępu do 

Internetu skorzystało 255 osób. Do systemu informatycznego programu bibliotecznego Mak 

plus wprowadzono 19.212 vol. 

                                                            

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kunowie pełni zadania biblioteki powiatowej 

na podstawie Uchwały Nr XXVI/ 164/2016 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 30 marca 

2016 r. i Uchwały Nr XXVII/156/16 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 kwietnia 2016 r. 

oraz na mocy porozumienia zawartego między Zarządem Powiatu Ostrowieckiego,  

a Burmistrzem Miasta i Gminy Kunów z dnia 9 czerwca 2016 r. Na realizację zadania  

w czwartym roku obowiązywania umowy tj. w 2019 r. otrzymano dotację w kwocie 5.000 zł. 

Otrzymane środki wydatkowano zgodnie z wymienionymi w porozumieniu grupami 

wydatków. 

Znaczącym uzupełnieniem działań z zakresu kultury w gminie Kunów, realizowanych 

przez Miejsko – Gminną Bibliotekę Publiczną w Kunowie, są imprezy i inicjatywy 

organizowane przez Gminne Centrum Informacji w Kunowie.  

 

 



 

143 
 

                                             RAPORT O STANIE GMINY KUNÓW ZA 2019 ROK 

W 2019 roku należały do nich: 

 

• zainicjonowana w 2016 roku impreza integracyjna „Serdeczniak Kunowski” dla dzieci 

z niepełnosprawnościami, ich rodziców i opiekunów. Impreza zorganizowana wspólnie 

z Miejsko - Gminną Biblioteką Publiczną w Kunowie i Młodzieżową Radą Miejską  

w Kunowie odbyła się 15 stycznia 2019 r. w Publicznej Szkoły Podstawowej  

im. A. Hedy „Szarego” w Kunowie.  

 

 

Serdeczniak Kunowski. 

 

• Gminny Dzień Dziecka pod hasłem "Bezpieczne wakacje" – odbył się w dniu  

2 czerwca 2019 r. na Stadionie "Stali" Kunów. Festyn rodzinny skierowany był               

do najmłodszych mieszkańców gminy Kunów. Dla dzieci i młodzieży 

przygotowano wiele atrakcji: ściankę wspinaczkową, strzelnicę, namiot 

profilaktyczny, dmuchany plac zabaw, zabawy animacyjne, gry i konkursy  

z nagrodami, malowanie twarzy, żywe maskotki pozujące do zdjęć, pokaz baniek 

mydlanych, itd. Dla wszystkich dzieci przygotowano również poczęstunek.  

W wydarzeniu wzięło udział około 500 dzieci.  
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Gminny Dzień Dziecka pod hasłem "Bezpieczne wakacje". 

 

• 18 – tka Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kunowskiej połączona z XII Zaduszkami 

Muzycznymi – w dniu 30.11.2019 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. A. Hedy 

"Szarego" w Kunowie odbył się wyjątkowy koncert połączony z jubileuszem,  

18. rocznicą powstania Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kunowskiej – organizacji, 

która zapoczątkowała "Kunowskie Zaduszki" i je kontynuuje. Przed licznie zebraną 

publicznością wystąpiły zespoły Ornette i Golden Life. Organizatorami imprezy 

byli: Gmina Kunów, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kunowskiej, Lokalna Grupa 

Działania "Krzemienny Krąg". 

 

 
Tort urodzinowy Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kunowskiej. 
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Koncert zespołu „Golden Life” podczas osiemnastych urodzin  

Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kunowskiej. 

 

Gminne Centrum Informacji wspiera również organizacje pozarządowe działające na 

terenie gminy Kunów poprzez pomoc w pisaniu wniosków dotacyjnych, realizacji i rozliczaniu 

projektów oraz organizacji ciekawych inicjatyw. Do najważniejszych działań zrealizowanych 

w 2019 r. zaliczyć można, m.in.: 

− przygotowanie dokumentacji i realizacja projektu „Aktywny Senior”, który został 

współfinansowany ze środków Programu ASOS przez Stowarzyszenie na Rzecz 

Osób Bezrobotnych w Ostrowcu Świętokrzyskim. W ramach zadania 

przeprowadzono warsztaty zdrowego odżywiania, aktywności fizycznej, 

rękodzielnicze, fotograficzne dla 50 mieszkańców gminy Kunów w wieku 65+; 

− przygotowanie wniosku dotacyjnego dla LKS "Gryf" Kunów do Urzędu 

Marszałkowskiego na dofinansowanie organizacji XXI Pucharu Gór 

Świętokrzyskich w Podnoszeniu Ciężarów; 

− przygotowanie wniosków do Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Świętokrzyskiego dla Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kunowskiej na realizację 

dwóch zadań publicznych: organizację imprezy kulturalnej pn. "Śladami Witolda 

Gombrowicza" oraz na wydanie folderu pt. "Krzyże, kapliczki i figurki przydrożne                              

na terenie gminy Kunów" w ramach zadania "Tajemnice przydrożnych krzyży"; 

− pomoc w organizacji i prowadzeniu świetlic środowiskowych wspólnie z radnymi 
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Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kunowie organizowanych przez Stowarzyszenie                      

na Rzecz Osób Bezrobotnych w Ostrowcu Świętokrzyskim, we współpracy z Gminą 

Kunów w okresie wakacji dla uczniów szkół specjalnych z terenu gminy Kunów; 

− przygotowanie wniosku dla Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kunowskiej 

o dofinansowanie „Zaduszek Muzycznych” w ramach Programu Narodowego 

Centrum Kultury pn. „Etno Polska 2019”; 

− przygotowywanie wspólnie z organizacjami pozarządowymi, MGBP oraz szkołami 

Kalendarza oficjalnych uroczystości i imprez sportowych na terenie Gminy Kunów        

w roku 2019. 

 

DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY WARUNKÓW FUNKCJONOWANIA URZĘDU 

MIASTA I GMINY W KUNOWIE 

 

W roku 2019 w celu poprawy estetyki budynku Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie 

między innymi dokonano naprawy posadzek na pierwszym i trzecim piętrze budynku. Stare 

odpadające płytki zamieniono łatwym w utrzymaniu tarket. 

 

 

Nowo wyremontowany korytarz na III piętrze budynku Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie. 
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Przeprojektowano wejście do Urzędu Stanu Cywilnego. Po wymianie stolarki 

drzwiowej wejście do pomieszczeń USC zyskało nowoczesny i estetyczny wygląd. 

 

 

Wejście do Urzędu Stanu Cywilnego w Kunowie – po zmianach. 

 

Nowy wygląd zyskało również główne wejście do budynku Urzędu Miasta i Gminy  

w Kunowie. Obecnie, dzięki zastosowaniu nowoczesnej techniki sitodruku (przezierna folia), 

na drzwiach wejściowych do budynku interesanci mogą zobaczyć zdjęcia charakterystycznych 

miejsc gminy Kunów. 
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Główne wejście do budynku Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie. 

 

W roku 2019 zainwestowano również w rozbudowę sieci monitoringu i zabezpieczenie 

okien budynku urzędu w folię antywłamaniową. Działania te miały na celu podniesienie 

poziomu bezpieczeństwa przechowywyanych danych. Na terenie budynku urzędu 

przeprowadzono również wymianę termostatów na grzejnikach w celu obniżenia kosztów za 

energię cieplną.  

 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

 

Zamówienia powyżej 30.000 euro z zastosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych 

– tryb: przetarg nieograniczony 

 

Łączna liczba przetargów nieograniczonych – 12, w tym: 

 

• 9 przetargów na roboty budowlane; 

• 2 przetargi na usługi; 

• 1 przetarg na dostawy – zamówienie z wolnej ręki. 

 

na łączną kwotę brutto: 5.134.386,44 zł (netto: 4.299.173,47 zł) 
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Podział na referaty: 

 

Referat Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej – 9 przetargów na roboty budowlane: 

 

1) „Przebudowa drogi gminnej Kunów ul. Małachowska dz. nr ewid. 3896, km 0+000 do 

km 0+090” – 139.626,77 zł brutto (113.517,70 zł netto); 

2) „Przebudowa drogi gminnej Kunów ul. Małachowska dz. nr ewid. 3907, km 0+000 do 

km 0+115” – 197.545,75 zł brutto (160.606,30 zł netto); 

3) „Przebudowa drogi gminnej Kunów ul. Małachowska dz. nr ewid. 3900, km 0+000 do 

km 0+100” – 206.146,25 zł brutto (167.598,58 zł netto); 

4) „Przebudowa drogi gminnej nr 336009T Kolonia Miłkowska - Kurzacze w msc. 

Miłkowska Karczma w km 2+560 do km 3+463” – 397.370,71 zł brutto (323.065,62 zł 

netto); 

5) „Remont drogi gminnej nr 336037T Nietulisko Małe - Kunów w msc. Nietulisko Małe, 

Kunów km 0+290 do km 0+950” – 365.244,34 zł brutto (296.946,62 zł netto); 

6) „Remont drogi gminnej nr 336046T Kunów Piaski - Kolonia Piaski w msc. Kunów,                

ul. Iłżecka km 0+875 do km 1+135” – 90.582,37 zł brutto (73.644,20 zł netto); 

7) „Remont drogi gminnej nr 336046T Kunów Piaski - Kolonia Piaski w msc. Kunów,                

ul. Fabryczna km 0+000 do km 0+230” – 111.891,26 zł brutto (90.968,50 zł netto); 

8) „Przebudowa drogi gminnej nr 336009T Kolonia Miłkowska - Kurzacze w msc. 

Miłkowska Karczma w km 3+463 do km 4+447” – 452.938,25 zł brutto (368.242,48 zł 

netto); 

9) „Zadanie nr 1. Przebudowa drogi gminnej nr 001396T (336049T) – ul. Prosta                            

w Kunowie, Zadanie nr 2. Remont drogi gminnej nr 001396T (336049T) – ul. Prosta  

w Kunowie, Zadanie nr 3. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Słowackiego  

w Kunowie” – 1.732.601,96 zł brutto (1.408.619,48 zł netto). 

 

 RAZEM BRUTTO: 3.693.947,66 zł (netto: 3.003.209,48 zł) 

 

Referat Organizacyjny – 1 przetarg na usługę: 

 

1) „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” – 186.191,46 zł brutto (172.399,50 zł netto). 
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  Referat Spraw Obywatelskich, Rolnictwa i Środowiska – 1 przetarg na usługę: 

 

1) „Odbieranie odpadów komunalnych z terenu gminy Kunów od właścicieli nieruchomości, 

na których zamieszkują mieszkańcy i ich zagospodarowanie” - 919.706,40 zł brutto 

(851.580,00 zł netto). 

 

Referat Spraw Obywatelskich, Rolnictwa i Środowiska – 1 przetarg na dostawy 

 

1) „Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Kunów - oświetlenie uliczne (taryfa 

C12b)” – 334.540,92 zł brutto (271.984,49 zł netto). 

RAZEM BRUTTO: 1.440.438,78 zł (netto: 1.295.963,99 zł). 

 

Zamówienia poniżej 30.000 euro – Regulamin udzielania zamówień publicznych 

 

• ZAPYTANIA OFERTOWE: łączna liczba postępowań – 15 na łączną kwotę brutto: 

503.349,63 zł (netto: 450.139,26 zł). 

 

• ROZEZNANIA CENOWE: łączna liczba postępowań – 36 na łączną kwotę brutto: 

559.387,87 zł (netto: 475.612,49 zł). 

 

Podział na referaty i komórki organizacyjne – zapytania ofertowe: 

 

• Referat Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej - 1 zapytanie ofertowe na kwotę 

brutto: 138.344,18 zł (netto: 112.474,94 zł). 

• Referat Spraw Obywatelskich, Rolnictwa i Środowiska - 2 zapytania ofertowe na 

łączną kwotę brutto: 94.425,48 zł (netto: 79.431,00 zł). 

• Referat Gospodarki Mieniem - 4 zapytanie ofertowe na łączną kwotę brutto: 

14.774,00 zł (netto: 12.750,00 zł). 

• Referat Finansowy - 1 zapytanie ofertowe na kwotę brutto: 34.964,00 zł (netto: 

34.964,00 zł). 

• Główny Specjalista ds. Informatyzacji i Obsługi Informatycznej - 1 zapytanie 

ofertowe na kwotę brutto: 19.065,00 zł (netto: 15.500,00 zł). 

• Referat Organizacyjny (Sekretariat) - 6 zapytań ofertowych na łączną kwotę brutto: 

201.776,97 zł (netto: 195.019,32 zł). 
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Podział na referaty – rozeznania cenowe: 

 

1. Referat Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej – 33 rozeznania cenowe na 

łączną kwotę brutto: 419.115,90 zł (netto: 361.570,23 zł). 

2. Referat Spraw Obywatelskich, Rolnictwa i Środowiska – 2 rozeznania cenowe na 

łączną kwotę brutto: 137.171,97 zł (netto: 111.521,93 zł). 

3. Referat Gospodarki Mieniem - 1 rozeznanie cenowe na kwotę brutto: 3.100,00 zł 

(netto: 2.520,33 zł). 

 

Zamówienia poniżej 10.000 euro – nie stosujemy Regulaminu udzielania zamówień 

publicznych 

 

Łączna liczba postępowań – 573 

na łączną kwotę brutto: 1.393.687,23 zł 

 

Podział na referaty i komórki organizacyjne: 

 

• Referat Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej - 122 postępowania na łączną kwotę 

brutto: 557.881,23 zł (netto: 471.506,82 zł). 

• Referat Gospodarki Mieniem - 13 postępowań na łączną kwotę brutto: 5.967,49 zł (netto: 

4.851,61 zł). 

• Referat Spraw Obywatelskich, Rolnictwa i Środowiska - 151 postępowań na łączną 

kwotę brutto: 388.347,78 zł. 

• Referat Oświaty i Spraw Społecznych - 13 postępowań na łączną kwotę brutto: 30.130,63 

zł (netto: 26.992,44 zł). 

• Urząd Stanu Cywilnego - 18 postępowań na łączną kwotę brutto: 28.933,40 zł (netto: 

24.211,16 zł). 

• Inspektor Ochrony Danych - 1 postępowanie na kwotę brutto: 1933,56 zł (netto: 1572,00 

zł). 

• Referat Finansowy - 7 postępowań na łączną kwotę brutto: 192.600,86 zł (netto: 

156.694,45 zł). 

• Główny Specjalista ds. Informatyzacji i Obsługi Informatycznej - 13 postępowań na 

łączną kwotę brutto: 24.429,94 zł (netto: 19.132,20 zł). 

• Gminne Centrum Informacji - 80 postępowań na łączną kwotę brutto: 74.068,01 zł (netto: 

64.845,45 zł). 



 

152 
 

                                             RAPORT O STANIE GMINY KUNÓW ZA 2019 ROK 

• Koordynator Sportu, Specjalista ds. Zamówień Publicznych - 13 postępowań na łączną 

kwotę brutto: 8.104,00 zł (netto: 6.646,06 zł). 

• Referat Organizacyjny (Sekretariat) - 142 postępowania na łączną kwotę brutto: 

81.290,33 zł (netto: 71.678,10). 

 

 

POLITYKI, STRATEGIE I PROGRAMY 
 
 

Lokalny program rewitalizacji dla Miasta i Gminy Kunów: 

Lokalny Program Rewitalizacji 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. 

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: 

• 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 
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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 roku 2019 nie 

ogłoszono konkursu.  

 

• 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 roku 2019 nie ogłoszono konkursu. 

 

• 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 roku 2019 nie 

ogłoszono konkursu. 

  

Projekty uzupełniające:  

• 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 roku 2019 nie ogłoszono konkursu. 

•  Adaptacja budynku po byłym Zespole Szkół w Kunowie ul. Fabryczna 1 – 

zaplanowano: dostosowanie parteru budynku do potrzeb środowiskowego domu pomocy 
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społecznej; dostosowanie piętra budynku na mieszkania socjalne dla mieszkańców. 

Założono dofinansowanie projektu z RPO WŚ na lata 2014 - 2020, działanie 7.3 - w roku 

2019 nie ogłoszono konkursu. 

• 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 2019 brak realizacji. 

• 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 roku 2019 nie ogłoszono konkursu. 

• W dolinie rzeki Świśliny i do zapory Wióry - utworzenie bazy noclegowej - czyli 

agroturystyka – założono: utworzenie bazy noclegowej - agroturystyki, małej gastronomii 

na terenie miejscowości Doły Biskupie i Nietulisko Duże. Założono dofinansowanie ze 

środków własnych, w 2019 brak realizacji. 

• 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 2019 brak realizacji. 

• 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 – od 2018 roku dofinansowanie wyczerpane, nie przewiduje się 

więcej konkursów w ramach tego działania. 

 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. 

• 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 
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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 2019 

liczba seniorów objętych pomocą to 20 osób. 

• 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 roku 2019 nie ogłoszono konkursu. 

•  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 2019 brak realizacji. 

Za proces zarządzania i monitoringu wdrażania LPR od czerwca 2019 roku 

odpowiedzialny jest Referat Spraw Obywatelskich, Rolnictwa i Środowiska w UMiG Kunów, 

wraz z innymi merytorycznymi referatami i jednostkami gminy. 

W okresie obejmującym Raport nie zgłoszono i nie wprowadzono aktualizacji oraz zmian 

formalnych do LPR. 

 

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. 
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W ramach Strategii Rozwoju realizowane są głównie zadania z zakresu przebudowy                 

i modernizacji dróg gminnych i powiatowych. Ponadto do końca 2019 roku została zakończona 

przebudowa oczyszczalni ścieków w Kunowie. W ramach funduszu sołeckiego realizowane 

były zadania polegające na doposażeniu placów zabaw, świetlic i remiz OSP w niezbędny 

sprzęt i urządzenia. Za realizację strategii odpowiedzialny jest Referat Spraw Obywatelskich, 

Rolnictwa i Środowiska. 

 

Realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest 

W 2019 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 102,09 Mg 

odpadów, na co przeznaczono kwotę 20.948,87 zł. Koszt spakowania, załadunku, transportu 

i unieszkodliwienia 1 Mg odpadów wyniósł brutto 205,20 zł. Usługi w tym zakresie na rzecz 

Gminy świadczyła wyłoniona w przetargu firma HUBER Wieczorek Hubert 24-100 Góra 

Puławska, ul. Powiśle 29. Odpady zawierające azbest zostały przekazane na składowisko 

odpadów niebezpiecznych w Kraśniku prowadzone przez firmę EKO-AZBEST Sp. z o.o.  

W 2019 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 Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 

7.068,42 zł oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Warszawie w kwocie 7.068,42 zł.  
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Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie miasta i gminy Kunów został przyjęty Uchwałą nr IX.60.2019 Rady Miejskiej              

w Kunowie z dnia 28 marca 2019 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 2019 roku gmina 

zapewniła opiekę 38 psom, z których 24 psy zostały przekazane do adopcji, 6 szt. zostało 

odebranych przez właścicieli, 3 szt. zostały przekazane do Schroniska dla zwierząt w Janiku,  

a pozostałe 5 szt. są pod opieką Kunowskiego Stowarzyszenia Pomocy Zwierzętom  

w Kunowie. Ponadto gmina zapewniła opiekę 19 kotom, z których 9 przekazano do adopcji,  

1 kot został odebrany przez właściciela, a 9 kotów jest pod opieką Kunowskiego 

Stowarzyszenia. Całkowity koszt opieki nad zwierzętami wyniósł 25.501,57 zł. Za realizację 

programu odpowiedzialny jest Referat Spraw Obywatelskich, Rolnictwa i Środowiska. 

 

ILOŚĆ ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST 

USUNIĘTA W POSZCZEGÓLNYCH LATACH I 

POZOSTAŁA DO USUNIĘCIA

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019
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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 2019 roku 

realizowane były przede wszystkim zadania z zakresu przebudowy i modernizacji dróg 

gminnych oraz została zakończona przebudowa oczyszczalni ścieków w Kunowie. 

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej przyjęty został Uchwałą Nr XXXIV/198/16 Rady 

Miejskiej w Kunowie z dnia 29 września 2016 r.  

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. 

 Na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Kunów a Wojewódzkim 

Funduszem Ochrony Środowiska w Kielcach, w Urzędzie Miasta i Gminy w Kunowie został 

utworzony punkt przyjmowania wniosków do Programu "Czyste Powietrze". W ramach 

działania punktu mieszkańcy gminy Kunów mogą uzyskać niezbędne informacje o Programie, 

warunkach dofinansowania, a także złożyć wniosek dotacyjny. 

W okresie od września do grudnia 2019 r. w Punkcie zostało złożonych 10 wniosków 

na łączną wartość zaplanowanych inwestycji w kwocie 251.900,00 zł, z czego dofinansowanie 

ze środków WFOŚiGW w Kielcach może wynieść 107.669,00 zł.  Za realizację planu 

odpowiedzialny jest Referat Spraw Obywatelskich, Rolnictwa i Środowiska. 
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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 Punkt Przyjmowania Wniosków do Programu "Czyste Powietrze". W ramach 

działania Punktu mieszkańcy gminy Kunów mogą uzyskać niezbędne informacje o Programie, 

warunkach dofinansowania, a także złożyć wniosek dotacyjny.  

 

Uroczyste podpisanie porozumienia w sprawie utworzenia Punktu Przyjmowania Wniosków do Programu 

"Czyste Powietrze" w gminie Kunów. 

 

 

W okresie od września do grudnia 2019 r. w Punkcie zostało złożonych 10 wniosków 

na łączną wartość zaplanowanych inwestycji w kwocie 251.900,00 zł, z czego dofinansowanie 

ze środków WFOŚiGW w Kielcach może wynieść 107.669,00 zł. 



 

160 
 

                                             RAPORT O STANIE GMINY KUNÓW ZA 2019 ROK 

 

Program współpracy Gminy Kunów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok 

 

 Dnia 7 stycznia 2019 roku zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy 

Kunów Nr 258.2018 z dnia 24 grudnia 2018 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 2019 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 2019 rok” został przyjęty 

Uchwałą Nr VI.30.2019 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 11 stycznia 2019 r. oraz Uchwałą 

Nr VII.36.2019 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 31 stycznia 2019 r. Dokument ten został 

opracowany we współpracy z przedstawicielami organizacji działających na terenie naszej 

gminy i określa zakres oraz formę współpracy. 

 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: 

• 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, 

• Burmistrz w zakresie: 

− ogłaszania otwartych konkursów ofert na realizację zadań własnych gminy w oparciu 

o dokumentację przygotowaną przez merytoryczny wydział, 

− ustalania składu komisji konkursowej trybu jej pracy, 
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− zawierania umów; 

− kontroli stanu realizacji zadania, 

− kontroli efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania, 

− kontroli prawidłowości wykorzystania środków otrzymanych na realizację zadania, 

− kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji; 

• komisja konkursowa w zakresie procedury otwartego konkursu ofert; 

• Referat Oświaty i Spraw Społecznych w zakresie: 

− koordynowania współpracy samorządu gminnego z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, 

− 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 prasie lokalnej, Biuletynie 

Informacji Publicznej oraz na stronach internetowych Gminy. 

• kierownicy komórek organizacyjnych, samodzielne stanowiska pracy oraz kierownicy 

jednostek organizacyjnych urzędu w zakresie bieżącej współpracy z organizacjami 

w ramach swoich kompetencji określonych regulaminowo lub statutowo, w tym 

konsultowania aktów prawnych. 

 

Programy realizowane w 2019 r. przez Publiczne Przedszkole w Kunowie: 

 

• Program profilaktyczny Publicznego Przedszkola w Kunowie na rok szkolny 2019/20 

Data powstania: maj 2019 r., tryb przyjęcia – Uchwała Rady Pedagogicznej Publicznego 

Przedszkola w Kunowie nr 91/2018/19 z dnia 27 maja 2019 r. Stan realizacji na koniec 2019 

roku – w trakcie realizacji. Osoby odpowiedzialne za realizację - nauczyciele i dyrektor 

przedszkola. 

Podstawowe założenia: 

Celem głównym programu profilaktycznego Publicznego Przedszkola w Kunowie było 

zachęcanie dzieci do pokonywania trudności, pokazywanie jak mogą to zrobić, wskazywanie 
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różnych rodzajów aktywności przydatnych dla wszechstronnego rozwoju, wywoływanie chęci 

akceptacji siebie i utrwalanie własnego optymizmu niezbędnego w kształtowaniu pozytywnych 

postaw i zachowań. 

 

• Ekologiczny program własny pn. „Eko Przedszkolak” na rok szkolny 2019/2020 

Data powstania: maj 2019 r., tryb przyjęcia - Uchwała Rady Pedagogicznej Publicznego 

Przedszkola w Kunowie nr 91/2018/19 z dnia 27 maja 2019 r. Stan realizacji na koniec 2019 

roku – w trakcie realizacji. Osoby odpowiedzialne za realizację - nauczyciele i dyrektor 

przedszkola. 

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 

• Program Bezpieczeństwo dzieci w ruchu drogowym. 

Data powstania: maj 2019 r.; tryb przyjęcia - Uchwała Rady Pedagogicznej Publicznego 

Przedszkola w Kunowie nr 91/2018/19 z dnia 27 maja 2019 r. Stan realizacji na koniec 2019 

roku – zrealizowano. Osoby odpowiedzialne za realizację - nauczyciele i dyrektor przedszkola. 

Podstawowe założenia: 

Realizacja treści zawartych w poszczególnych działaniach ma za zadanie nauczyć dzieci 

ostrożności i bezpieczeństwa na drodze, zasad kulturalnego uczestnictwa w ruchu drogowym, 

jako pieszego i pasażera oraz zachęcić do refleksji nad obowiązującymi przepisami, 

zachowaniem swoim i rówieśników. Działania te mają na celu zmniejszenie liczby wypadków 

na drodze z udziałem dzieci, przygotować do samodzielnego poruszania się po drogach  

i rozbudzać w dzieciach zainteresowanie ruchem drogowym. Program uwzględnia specyfikę 

środowiska lokalnego i założenia programowe. 

• Program edukacji regionalnej pt. ,,Mała i duża Ojczyzna przedszkolaka” Publicznego 

Przedszkola w Kunowie – program własny. 

Data powstania sierpień 2018 r., Tryb przyjęcia – Uchwała Rady Pedagogicznej Publicznego 

Przedszkola w Kunowie nr 84/2018/2019 z dnia 30.08.2018 r. Stan realizacji na koniec 2019 
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roku – zrealizowany. Osoby odpowiedzialne za realizację - nauczyciele i dyrektor przedszkola. 

Podstawowe założenia: 

Kształtowanie poczucia więzi z najbliższym otoczeniem społecznym i przyrodniczym poprzez 

poznawanie kultury, zwyczajów, tradycji oraz historii i przyrody w zakresie dostępnym 

najmłodszym; kształtowanie u dzieci przynależności narodowej oraz szacunku wobec „małej  

i dużej Ojczyzny”, interesowanie się historią i tradycjami swojej rodziny na podstawie zdjęć, 

rozmów, dostrzeganie i rozumienie potrzeb innych członków rodziny, wprowadzenie w świat 

kultury i sztuki miasta i regionu, poznawanie najbliższego środowiska i specyfiki swojego 

regionu, zapoznanie z tradycjami i obrzędami ludowymi, poznawanie tradycji związanych ze 

świętami religijnymi, narodowymi i lokalnymi, kształtowanie umiejętności dostrzegania piękna 

i oryginalności swojego regionu (poznanie legend, piosenek strojów regionalnych), 

odwiedzanie miejsc związanych z historią i tradycjami miejscowości (miejsca pamięci, muzea, 

zabytki), poznawanie zabytków naszej miejscowości; zdobywanie doświadczeń w czasie 

wycieczek bliższych i dalszych, uczenie szacunku wobec dorobku pokoleń oraz potrzeby 

zachowania i przekazywania tradycji. 

• Program adaptacyjny ,,Z uśmiechem do przedszkola” Publicznego Przedszkola  

w Kunowie. 

Data powstania: maj 2019 r.; tryb przyjęcia – Uchwała Rady Pedagogicznej Publicznego 

Przedszkola w Kunowie nr 91/2018/19 z dnia 27 maja 2019 r. Stan realizacji na koniec 2019 

roku – w trakcie realizacji. Osoby odpowiedzialne za realizację - nauczyciele i dyrektor 

przedszkola. 

Podstawowe założenia programu:  

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. 

 

• Program edukacyjny dla dzieci w wieku przedszkolnym, ich rodziców i opiekunów 

„Czyste powietrze wokół nas”. 

Data powstania: maj 2019 r. tryb przyjęcia – Uchwała Rady Pedagogicznej Publicznego 

Przedszkola w Kunowie nr 91/2018/19 z dnia 27 maja 2019 r. Stan realizacji na koniec 2019 

roku – zrealizowano. Osoby odpowiedzialne za realizację - nauczyciele i dyrektor przedszkola 



 

164 
 

                                             RAPORT O STANIE GMINY KUNÓW ZA 2019 ROK 

we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Ostrowcu 

Świętokrzyskim. 

Podstawowe założenia: 

Głównym założeniem programu jest zwiększenie wiedzy rodziców w zakresie ochrony dzieci 

przed narażeniem na działanie dymu tytoniowego oraz kształtowanie świadomych, 

asertywnych postaw wśród dzieci dotyczących ochrony własnego zdrowia, w przypadku 

bezpośredniego kontaktu z osobami palącymi. 

 

Programy realizowane przez szkoły funkcjonujące na terenie gminy Kunów w 2019 roku: 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Antoniego Hedy „Szarego” w Kunowie: 

 

• Program profilaktyczno – wychowawczy: 

 

Data powstania: wrzesień 2019 r.; tryb przyjęcia – Uchwała Rady Pedagogicznej PSP im. 

Antoniego Hedy „Szarego” w Kunowie nr 1/2019/2020 z dnia 24 września 2019 r. Stan 

realizacji na koniec 2019 roku – w trakcie realizacji. Osoby odpowiedzialne za realizację – 

pedagodzy szkolni. 

Podstawowe założenia: 

Celem głównym programu profilaktyczny – wychowawczego była diagnoza środowiska 

uczniów oraz diagnoza zagrożeń związanych z używaniem substancji psychoaktywnych. 

 

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Janiku: 

 

• Program profilaktyczno – wychowawczy: 

 

Data powstania: wrzesień 2019 r. tryb przyjęcia – Uchwała Rady Pedagogicznej Zespołu 

Szkolno – Przedszkolnego w Janiku nr 5/2019/2020 z dnia 24 września 2019 r. Stan realizacji 

na koniec 2019 roku – w trakcie realizacji. Osoby odpowiedzialne za realizację – dyrektor, 

pedagog szkolny, wychowawcy. 

Podstawowe założenia: 

Celem głównym programu profilaktyczny – wychowawczego był wszechstronny rozwój 

ucznia, kształtowanie postaw prospołecznych, przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym, 
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kształtowanie odpowiedzialności za siebie i innych. Celem programu jest prowadzenie działań 

z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganie ucznia w jego rozwoju ukierunkowanym na 

osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, psychicznej, społecznej. 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Wymysłowie: 

 

• Program profilaktyczno – wychowawczy: 

 

Data powstania: wrzesień 2019 r. tryb przyjęcia – Uchwała Rady Pedagogicznej PSP  

w Wymysłowie nr 2/2019/2020 z dnia 12 września 2019 r. Stan realizacji na koniec 2019 roku 

– w trakcie realizacji. Osoby odpowiedzialne za realizację – dyrektor, pedagog szkolny, 

wychowawcy. 

Podstawowe założenia: 

Celem głównym programu profilaktyczny – wychowawczego było 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. 

 

Kompleksowy plan rozwoju szkół Gminy Kunów na lata 2017-2023 

 

Kompleksowy plan rozwoju szkół Gminy Kunów został przyjęty Uchwałą Nr 

XXXVIII/21/16 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 24 listopada 2016 r. 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 2019 r. - w trakcie realizacji. Osoby odpowiedzialne za jego realizację – Zespół ds. 

Oświaty. 

 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Kunów na 2019 rok 

Zadania zawarte w ustawie z dnia 26 października 1982 roku o wychowywaniu  

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi należą do zadań własnych gminy. Realizacja 
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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. 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Kunów na 2019 rok został przyjęty Uchwałą Nr 

V.27.2018 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27 grudnia 2018 r., zm. Uchwała Nr XI.68.2019 

Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 25.04.2019 r. oraz Uchwałą Nr XXII.137.2019 Rady 

Miejskiej w Kunowie z dnia 28.11.2019 r. 

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. 

Profilaktyka ma więc zasadnicze znaczenie dla prawidłowej realizacji zadań gminy, 

wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  

i Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy. 

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 nadużywaniu 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 (np. męża, żony, ojca, matki lub 

brata). 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 2019 wynosiła 119.600 zł,  

a wydatkowano 109.208,56 zł. 
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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 2019 roku odbyło 12 posiedzeń, na których Komisja podejmowała interwencje, 

przeciwdziałała alkoholizmowi i przemocy, motywowała do podjęcia leczenia przez osoby 

uzależnione od alkoholu.  

Zadania z realizowane w 2019 roku: 

• kierowanie osób nadużywających alkohol na badania przez biegłego lekarza i psychologa 

oraz skierowań na przymusowe leczenie – wydatkowano 3.540 zł; 

• szkolenia członków Komisji – wydatkowano 7.200 zł; 

• udzielanie konsultacji i pomocy osobom i członkom ich rodzin w Punkcie Konsultacyjnym 

- wydatkowano 7.200 zł; 

• realizacja środowiskowego programu skierowanego do dzieci i młodzieży „Bezpieczne 

wakacje“ - wydatkowano 16.770,77 zł; 

• udzielanie konsultacji i pomocy psychologicznej osobom uzależnionym i ich rodzinom 

osobom uwikłanym w przemoc domową – wydatkowano 6.240 zł; 

• wspieranie programów szkolnych z zakresu profilaktyki alkoholowej, tytoniowej, 

narkotykowej – wydatkowano 5.400 zł; 

• organizowanie zajęć wychowawczo - profilaktycznych w oparciu o programy 

rekomendowane – wydatkowano 5.400 zł; 

• zwalczanie narkomanii – wydatkowano 7.200 zł; 

• wynagrodzenia Komisji- wydatkowano 11.075 zł; 

• delegacje – wydatkowano 484 zł;  

• finansowanie ofert i wniosków o dofinansowanie złożonych przez instytucje, 

stowarzyszenia poprzez dotacje celowe na organizację imprez o charakterze edukacyjno-

sportowym połączone z profilaktyką uzależnień – wydatkowano 9.500 zł; 

• usługa dotycząca zorganizowania imprez o charakterze edukacyjno- sportowym 

połączonych z profilaktyką uzależnień, prowadzenie świetlic w okresie wakacyjnym – 

wydatkowano 27.000 zł. 

Komisja opiniowała również wnioski o sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia  

w miejscu sprzedaży i do spożycia poza miejscem sprzedaży. 
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Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy 

 

Gospodarka mieszkaniowa prowadzona jest w oparciu o Wieloletni Programu 

Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kunów na lata 2017 – 2021, przyjęty 

Uchwałą Nr LI/278/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29.05.2017 r.  

Program obejmuje następujące zagadnienia: 

− opis zasobu mieszkaniowego gminy oraz jego stanu technicznego z podziałem na 

socjalne i pozostałe lokale mieszkalne, 

− analizę potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego 

budynków i lokali z podziałem na kolejne lata, 

− planowaną sprzedaż lokali w kolejnych latach, 

− zasady polityki czynszowej, 

− sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład zasobu 

mieszkaniowego gminy oraz przewidywane zmiany w zakresie zarządzania 

mieszkaniowym zasobem gminy w kolejnych latach, 

− źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach oraz planowaną 

wysokość wydatków w kolejnych latach. 

 

Założenia programu są na bieżąco realizowane przez administratora zasobu 

mieszkaniowego gminy – Zakład Gospodarki Komunalno – Mieszkaniowej w Kunowie. 

 

Program „Latająca Akademia Edukacji Cyfrowej” 

 

W ramach porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Kunów a ZHP Chorągiew 

Kielecka w latach 2017 – 2019 na terenie gminy Kunów prowadzone były warsztaty 

komputerowe dla mieszkańców gminy Kunów. W sumie z bezpłatnej oferty nabycia 

kompetencji cyfrowych skorzystało 170 osób. 
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Uczestnicy „Latającej Akademii Edukacji Cyfrowej” 

 

Program „Cyfrowy Senior” 

 

W 2019 r. rozpoczęła się realizacja kolejnego projektu ZHP Chorągiew Kielecka,  

w ramach którego na terenie gminy Kunów, w 2020 roku 12 seniorów 65+ weźmie udział  

w warsztatach z podstawowej obsługi komputera. 

Program „Nowoczesne kompetencje w e – gminie Kunów” 

Program zakończył się w lutym 2019 roku. Był skierowany do 192 osób w wieku 25+. Dzięki 

programowi mieszkańcy gminy Kunów mogli bezpłatnie podnieść swoje kompetencje 

komputerowe podczas 16 szkoleń stacjonarnych w 7 obszarach tematycznych, tj.: 

• „Moje finanse i transakcje w sieci” – 3 szkolenia po 16 godzin, łącznie 36 uczestników,  

• „Tworzę własną stronę internetową (blog)” – 1 szkolenie, 16 godzin, łącznie 12 

uczestników,  

• „Rodzic w Internecie” – 4 szkoleń po 16 godzin, łącznie 48 uczestników,  

• „Mój biznes w sieci” – 3 szkolenia po 16 godzin, łącznie 36 uczestników,  

• „Działam w sieciach społecznościowych” – 1 szkolenie po 16 godzin, łącznie 12 

uczestników, 

• „Rolnik w sieci” – 2 szkolenia po 16 godzin, łącznie 24 uczestników,  

• „Kultura w sieci” – 2 szkolenia po 16 godzin, łącznie 24 uczestników.  
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Program „Kluczowe możliwości” 

W okresie 15.11.2019 – 12.04.2020 r. w pomieszczeniach Miejsko – Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Kunowie prowadzone były warsztaty z języka angielskiego w ramach współpracy 

z firmą PROGRES Ewa Dymek. Na zakończenie szkolenia odbył się egzamin zewnętrzny,  

w ramach którego 12 osób z terenu gminy Kunów zdobyło kwalifikacje w zakresie języka 

obcego na poziomie A2. 

 

Projekt „Aktywnością przeciw wykluczeniu” za 2019 r.  

 

Projekt realizowany w partnerstwie: Lider: Gmina Kunów / Miejsko-Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Kunowie, ul. Warszawska 45b, 27-415 Kunów, Partner: Zakład 

Doskonalenia Zawodowego w Kielcach. 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 (stypendium szkoleniowe) oraz aktywizacja zawodowa – staże 

trwające 6 miesięcy (stypendium stażowe). Kwota dofinansowania: 648 105, 50zł. Wkład 

własny: 116 256,00> tj. 15,21 %. Razem: 764.361,50 zł. Okres realizacji projektu – 01.09.2019 

– 31.08.2021r. I grupa: XI.2019 – X.2020 - 10 osób i II grupa: VII.2020 – VII.2021 - 10 osób. 

          Udział w projekcie rozpoczęło 10 osób (8 kobiet, 2 mężczyzn), którzy zostali 

zrekrutowani zgodnie z Regulaminem Uczestnictwa w Projekcie. Uczestnicy podpisali 

kontrakty socjalne, które zobowiązały Uczestników Projektu do określonych działań zgodnie 

ze ścieżką reintegracji społeczno-zawodowej określoną opiekuna merytorycznego ścieżki 

reintegracji.   W projekcie uczestniczy jedna osoba niepełnosprawna. W MGOPS w Kunowie 

do realizacji  projektu w ramach porozumienia stron zmieniających warunki pracy i płacy został 

przesunięty 1 pracownik MGOPS – na stanowiska pracownika socjalnego (1 etat) – w ramach 

wkładu własnego (na okres 01.09.2019-31.08.2021). 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 



 

171 
 

                                             RAPORT O STANIE GMINY KUNÓW ZA 2019 ROK 

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 miesiącu styczniu 2020r. uczestnicy projektu rozpoczęli szkolenie i kurs: monter 

zabudowy i robót wykończeniowych (200 godz.). Uczestnicy projektu zdobyli podstawy wiedzy 

budowanej, Na zakończenie szkolenia odbył się egzamin. Od 29.01.2020 r. rozpoczęły się 

zajęcia praktyczne na które zostały zakupione przez partnera projektu niezbędne materiały do 

przeprowadzenia zajęć. Uczestnicy projektu w ramach szkolenia pomalowali korytarze  

w Urzędzie Miasta i Gminy Kunów oraz w Ośrodku Pomocy Społecznej, zostały odmalowane 

łazienki i pokój pracowników socjalnych. Zostały także pomalowane wszystkie drzwi  

w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Uczestnicy projektu otrzymali stypendium 

szkoleniowe wypłacone przez ZDZ w Kielcach oraz otrzymali zasiłki celowe z MGOPS  

w Kunowie. Kurs trwał do 28.02.2020 r.  

 

 „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta i Gminy Kunów na lata 

2016-2020” 

 

 Strategia została przyjęta Uchwałą Nr XXI/138/16 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 

25 lutego 2016r. 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 

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. 
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Gminny Program Wspierania Rodziny dla Miasta i Gminy w Kunowie na lata 2019-2021 

 

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 

 

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:  

• rodziny i osoby dotknięte bezpośrednio zjawiskami przemocy; 

• rodziny i osoby zagrożone zjawiskiem przemoc; 

• przedstawiciele instytucji i służb pracujących z osobami i rodzinami zagrożonymi bądź 

dotkniętymi przemocą; 

• społeczeństwo, które poprzez odpowiednią edukację nabędzie wiedzę o zjawisku przemocy 

domowej, sposobie radzenia sobie z problemem oraz odpowiednim reagowaniem. 

 

WYKAZ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ RADĘ MIEJSKĄ W KUNOWIE  

W 2019 ROKU 

 
LP. NUMER 

UCHWAŁY 

DATA 

UCHWAŁY 

UCHWAŁA W SPRAWIE UWAGI 

1. VI.30.2019 11 stycznia 2019 r. uchwalenia „Programu współpracy Gminy 

Kunów z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na 2019 rok” 

1) Wszczęcie 

postępowania 

nadzorczego  

z dnia 22.01.2019 r. 

2. VII.31.2019 31 stycznia 2019 r. uchwalenia Programu osłonowego  

w zakresie dożywiania na lata 2019 - 2023 

dla Miasta i Gminy Kunów realizowanego 

na podstawie wieloletniego rządowego 

programu "Posiłek  

w szkole i w domu" na lata  

2019 - 2023 

2) Wytyk Wojewody 

Świętokrzyskiego                 

z dnia 30.04.2019 r. 
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3. VII.32.2019 31 stycznia 2019 r. uchwalenia Gminnego Programu 

Wspierania Rodziny dla Miasta i Gminy 

Kunów na lata 2019 - 2021 

 

4. VII.33.2019 31 stycznia 2019 r. wykonania obywatelskiej inicjatywy 

uchwałodawczej 

 

5. VII.34.2019 31 stycznia 2019 r. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej 

umowy dzierżawy nieruchomości w trybie 

bezprzetargowym 

 

6. VII.35.2019 31 stycznia 2019 r. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej 

umowy dzierżawy nieruchomości w trybie 

bezprzetargowym 

 

7. VII.36.2019 31 stycznia 2019 r. zamiany Uchwały Nr VI.30.2019 Rady 

Miejskiej w Kunowie z dnia 11.01.2019  

w sprawie uchwalenia „Programu 

współpracy Gminy Kunów z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na 2019 rok” 

 

8. VII.37.2019 31 stycznia 2019 r. wprowadzenia zmian w uchwale  

Nr V.26.2018 Rady Miejskiej w Kunowie  

z dnia 27 grudnia  

w sprawie uchwalenia budżetu gminy  

na rok 2019 

 

9. VII.38.2019 31 stycznia 2019 r. zmian uchwały Nr V.25.2018 Rady 

Miejskiej w Kunowie z dnia 27 grudnia 

2018 roku w sprawie WPF Gminy Kunów  

na lata 2019 - 2036 

 

10. VII.39.2019 31 stycznia 2019 r. ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla 

gminnego zakładu budżetowego - ZGKM  

w Kunowie na rok 2019 

 

11. VII.40.2019 31 stycznia 2019 r. przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej 

Rady Miejskiej na 2019 rok 

 

12. VII.41.2019 31 stycznia 2019 r. przyjęcia planu pracy Komisji 

Samorządowej, Spraw Obywatelskich, 

Bezpieczeństwa i Ochrony 

Przeciwpożarowej Rady Miejskiej  

na 2019 rok 

 

13. VII.42.2019 31 stycznia 2019 r. przyjęcia planu pracy Komisji Geodezji, 

Urbanistyki, Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska Rady Miejskiej na 2019 rok 

 

14. VII.43.2019 31 stycznia 2019 r. przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty, 

Kultury, Sportu, Turystyki, Zdrowia i 

Opieki Społecznej Rady Miejskiej  

na 2019 rok 

 

15. VII.44.2019 31 stycznia 2019 r. przyjęcia planu pracy Komisji Rozwoju 

Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady 

Miejskiej na 2019 rok 

 

16. VII.45.2019 31 stycznia 2019 r. przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, 

Wniosków  

i Petycji Rady Miejskiej na 2019 rok 

 

17. VIII.46.2019 28 lutego 2019 r. powołania doraźnej komisji do opracowania 

projektu nowego Statutu Miasta i Gminy  

w Kunowie 

 

18. VIII.47.2019 28 lutego 2019 r. zmiany uchwały w sprawie przekazania 

projektu "Regulaminu dostarczania wody  

i odprowadzania ścieków na terenie Gminy 

Kunów" do zaopiniowania organowi 

regulacyjnemu 

 

3) Negatywna decyzja 

PGW Wody Polskie 

z dnia 27.03.2019r. 
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19. VIII.48.2019 28 lutego 2019 r. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 

gruntowej, stanowiącej własność Gminy 

Kunów, położonej w miejscowości 

Miłkowska Karczma, oznaczonej  

w ewidencji gruntów  

i budynków numerem 8. 

 

20. VIII.49.2019 28 lutego 2019 r. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 

gruntowych położonych w miejscowości 

Janik, oznaczonych w ewidencji gruntów  

i budynków jako działki numer 210/2  

i 211/2, stanowiących własność Gminy 

Kunów 

 

21. VIII.50.2019 28 lutego 2019 r. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 

gruntowej, stanowiącej własność Gminy 

Kunów, położonej w miejscowości Janik, 

oznaczonej w ewidencji gruntów  

i budynków numerem 806/1 

 

22.  

VIII.51.2019 

 

28 lutego 2019 r. 

 

określenia zasad gospodarowania 

nieruchomościami Gminy Kunów 

4) Wskazanie 

naruszenia prawa 

przez Wojewodę 

Świętokrzyskiego               

z dnia 27.05.2020 r. 

23. VIII.52.2019 28 lutego 2019 r. wprowadzenia zmian w uchwale Nr 

V.26.2018 Rady Miejskiej w Kunowie  

z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie 

uchwalenia budżetu gminy na rok 2019 

 

24. VIII.53.2019 28 lutego 2019 r. zmiany uchwały w sprawie zarządzenia 

poboru podatków w drodze inkasa, 

określenia inkasentów oraz wysokości 

wynagrodzenia za inkaso 

 

25. IX.54.2019 28 marca 2019 r. wprowadzenia zmian w uchwale Nr 

V.26.2018 Rady Miejskiej w Kunowie  

z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie 

uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok 

 

26. IX.55.2019 28 marca 2019 r. zmian uchwały Nr V.25.2018 Rady 

Miejskiej w Kunowie z dnia 27 grudnia 

2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Kunów  

na lata 2019 - 2036 

 

27. IX.56.2019 28 marca 2019 r. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Ostrowieckiemu 

 

28. IX.57.2019 28 marca 2019 r. zmiany uchwały w sprawie ustalenia 

stawek, zasad poboru oraz terminu płatności 

opłaty targowej 

 

29. IX.58.2019 28 marca 2019 r. zarządzenia poboru podatków w drodze 

inkasa, określenia inkasentów oraz 

wysokości wynagrodzenia za inkaso 

 

30. IX.59.2019 28 marca 2019 r. zarządzenia poboru opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi  

w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów 

oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za 

inkaso 

 

31. IX.60.2019 28 marca 2019 r. przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie miasta  

i gminy Kunów w 2019 roku" 

 

32. IX.61.2019 28 marca 2019 r. zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Miasta  
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i Gminy Kunów obejmującego  

sołectwo Rudka 

33. IX.62.2019 28 marca 2019 r. zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Miasta  

i Gminy Kunów obejmującego sołectwo 

Janik 

 

34. IX.63.2019 28 marca 2019 r. powołania Komisji inwentaryzacyjnej 

mienia komunalnego 

 

35. IX.64.2019 28 marca 2019 r. niewyrażenia zgody na wyodrębnienie 

funduszu sołeckiego w 2020 roku 

 

36. X.65.2019 4 kwietnia 2019 r. zmiany uchwały w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej Powiatowi 

Ostrowieckiemu 

 

37. XI.66.2019 25  kwietnia 2019 r. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia 

budżetu gminy na 2019 rok 

 

38. XI.67.2019 25  kwietnia 2019 r. zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Kunów na lata 

2019 - 2036. 

 

39. XI.68.2019 25  kwietnia 2019 r. zmiany uchwały w sprawie przyjęcia 

Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

i Przeciwdziałania Narkomanii  

w Gminie Kunów na 2019 rok 

 

40. XI.69.2019 25  kwietnia 2019 r. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych 

umów dzierżaw nieruchomości, 

stanowiących własność Gminy Kunów,  

z dotychczasowymi dzierżawcami w trybie 

bezprzetargowym 

 

41. XII.70.2019 30 maja 2019 r. przekazania środków finansowych dla 

Policji 

 

42. XII.71.2019 30 maja 2019 r. udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy  

w Kunowie wotum zaufania za rok 2018 

 

43. XII.72.2019 30 maja 2019 r. zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

wraz ze sprawozdaniem z wykonania 

budżetu za 2018 rok 

 

44. XII.73.2019 30 maja 2019 r. udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy  

w Kunowie absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu za 2018 rok 

 

45. XII.74.2019 30 maja 2019 r. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia 

budżetu gminy na 2019 rok 

 

46. XII.75.2019 30 maja 2019 r. zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Kunów na lata 

2019 - 2036 

 

47. XII.76.2019 30 maja 2019 r. zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu 

udzielania i rozliczania dotacji dla 

publicznych podmiotów oświatowych oraz 

trybu przeprowadzania kontroli 

prawidłowości ich pobierania  

i wykorzystywania 

 

48. XII.77.2019 30 maja 2019 r. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia 

Programu osłonowego w zakresie 

dożywiania na lata 2019 -2023 dla Miasta  

i Gminy Kunów realizowanego na 

podstawie wieloletniego rządowego 

programu „Posiłek w szkole i w domu" na 

lata 2019 – 2023” 

 

49. XII.78.2019 30 maja 2019 r. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych 

umów dzierżaw nieruchomości, 

stanowiących własność Gminy Kunów,  
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z dotychczasowymi dzierżawcami w trybie 

bezprzetargowym 

50. XII.79.2019 30 maja 2019 r. zmiany uchwały w sprawie: dopłaty dla 

grup taryfowych odbiorców usług 

zbiorowego odprowadzania ścieków  

z terenu Miasta i Gminy Kunów 

 

51. XII.80.2019 30 maja 2019 r. przejęcia od Powiatu Ostrowieckiego 

zadania publicznego w zakresie 

mechanicznego wykaszania poboczy dróg 

powiatowych na terenie gminy Kunów  

w roku 2019 

 

52. XII.81.2019 30 maja 2019 r. odwołania Skarbnika Gminy Kunów  

53. XII.82.2019 30 maja 2019 r. powołania Skarbnika Gminy Kunów  

54. XIII.83.2019 7 czerwca 2019 r. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia 

budżetu gminy na 2019 rok 

 

55. XIII.84.2019 7 czerwca 2019 r. zmiany uchwały w sprawie zmiany uchwały  

w sprawie ustalenia trybu udzielania  

i rozliczania dotacji dla publicznych 

podmiotów oświatowych oraz trybu 

przeprowadzania kontroli prawidłowości ich 

pobierania i wykorzystania 

 

56. XIV.85.2019 27 czerwca 2019 r. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych 

umów dzierżaw nieruchomości, 

stanowiących własność Gminy Kunów,  

z dotychczasowymi dzierżawcami w trybie 

bezprzetargowym 

 

57. XIV.86.2019 27 czerwca 2019 r. ustalenia planu sieci publicznych szkół 

podstawowych prowadzonych przez Gminę 

Kunów oraz określenia granic obwodów 

publicznych szkół podstawowych 

 

58. XIV.87.2019 27 czerwca 2019 r. ustalenia planu sieci publicznych 

przedszkoli i oddziałów przedszkolnych  

w szkołach podstawowych prowadzonych 

przez Gminę Kunów 

 

59. XIV.88.2019 27 czerwca 2019 r. ustalenia wysokości opłat za korzystanie  

z wychowania przedszkolnego w 

przedszkolach publicznych i oddziałach 

przedszkolnych przy publicznych szkołach 

podstawowych, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Kunów 

 

60. XIV.89.2019 27 czerwca 2019 r. ustalenia tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru zajęć pedagogów, psychologów, 

logopedów, terapeutów pedagogicznych, 

doradców zawodowych, nauczycieli 

przedszkoli i innych placówek 

przedszkolnych pracujących  

z grupami obejmującymi dzieci 6 - letnie  

i dzieci młodsze 

5) Wszczęcie 

postępowania 

nadzorczego z dnia 

09.07.2019 r. 

61. XIV.90.2019 27 czerwca 2019 r. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia 

budżetu gminy na 2019 rok 

 

62. XIV.91.2019 27 czerwca 2019 r. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Ostrowieckiemu 

 

63. XV.92.2019 13 sierpnia 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia 

budżetu gminy na 2019 rok 

 

64. XV.93.2019 13 sierpnia 2019 r. zasięgnięcia od Komendanta 

Wojewódzkiego Policji informacji  

o kandydatach na ławników 

 

65. XV.94.2019 13 sierpnia 2019 r. wskazania wstępnego miejsca lokalizacji 

nowych przystanków komunikacyjnych na 

terenie Gminy Kunów 
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66. XV.95.2019 13 sierpnia 2019 r. skargi na działalność Burmistrza Miasta  

i Gminy w Kunowie 

 

67. XVI.96.2019 29 sierpnia 2019 r. powołania Zespołu do spraw zaopiniowania 

kandydatów na ławników 

 

68. XVI.97.2019 29 sierpnia 2019 r. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych 

umów dzierżaw nieruchomości, 

stanowiących własność Gminy Kunów,  

z dotychczasowymi dzierżawcami w trybie 

bezprzetargowym 

 

69. XVI.98.2019 29 sierpnia 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia 

zasad gospodarowania nieruchomościami 

Gminy Kunów 

 

70. XVI.99.2019 29 sierpnia 2019 r. zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Miasta  

i Gminy Kunów obejmującego Miasto 

Kunów 

 

71. XVI.100.2019 29 sierpnia 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia 

przystanków komunikacyjnych, których 

właścicielem lub zarządzającym jest Gmina 

Kunów, warunków i zasad korzystania  

z nich oraz opłat za ich korzystanie 

 

72. XVI.101.2019 29 sierpnia 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia 

budżetu gminy na 2019 rok 

 

73. XVI.102.2019 29 sierpnia 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Kunów na lata 

2019 - 2036 

 

74. XVI.103.2019 29 sierpnia 2019 r. organizacji wspólnej obsługi jednostek 

organizacyjnych zaliczanych do sektora 

finansów publicznych, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Kunów 

6) Rozstrzygnięcie 

nadzorcze 

wojewody 

świętokrzyskiego                   

z dnia 15.10.2019 r. 

(PNK.I.4130.87.2019) 

76. XVI.104.2019 29 sierpnia 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia 

jednostek budżetowych gromadzących 

dochody na wydzielonym rachunku 

bankowym, źródeł tych dochodów i ich 

przeznaczenia oraz sposobu i trybu 

sporządzania planu finansowego dochodów 

gromadzonych na wydzielonym rachunku i 

wydatków nimi finansowanych, 

dokonywania zmian, w tym planie oraz ich 

zatwierdzania 

 

77. XVII.105.2019 9 września 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia 

budżetu gminy na 2019 rok 

 

78. XVII.106.2019 9 września 2019 r. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Ostrowieckiemu z przeznaczeniem na 

realizację zadania pn. „Remont drogi 

powiatowej Nr 0651T Doły Biskupie – 

Kunów (w msc. Kunów) od km 5+330 do 

km 5+930, w zakresie odtworzenia 

elementów odwodnieniowych oraz 

odtworzenia umocnienia poboczy.” 

 

79. XVII.107.2019 9 września 2019 r. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Ostrowieckiemu z przeznaczeniem na 

realizację zadania pn. „Remont drogi 

powiatowej Nr 0667T Kunów – Bukowie – 

Chocimów (w msc. Bukowie) od km 0+310 

do km 1+580, od km 2+597 do km 2+790, 

od km 3+000 do km 3+ 800 dł. 2 263 mb.” 
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80. XVIII.108.2019 26 września 2019 r. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych 

umów dzierżaw nieruchomości, 

stanowiących własność Gminy Kunów,  

z dotychczasowymi dzierżawcami w trybie 

bezprzetargowym 

 

81. XVIII.109.2019 26 września 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia 

budżetu gminy na 2019 rok 

 

 

82. XVIII.110.2019 26 września 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Kunów na lata 

2019 – 2036 

 

83. XVIII.111.2019 26 września 2019 r. Regulaminu Zespołu Interdyscyplinarnego 

określającego tryb, sposób powoływania 

i odwoływania członków zespołu 

interdyscyplinarnego oraz szczegółowe 

warunki jego funkcjonowania 

 

84. XVIII.112.2019 26 września 2019 r. wskazania wstępnego miejsca lokalizacji 

nowych przystanków komunikacyjnych na 

terenie Gminy Kunów 

 

85. XIX.113.2019 14 października 2019 

r. 

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia 

budżetu gminy na 2019 rok 

 

86. XIX.114.2019 14 października 2019 

r. 

o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Kunów na lata 

2019 – 2036 

 

87. XIX.115.2019 14 października 2019 

r. 

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Ostrowieckiemu z przeznaczeniem na 

realizację zadania pn.: „Remont drogi 

powiatowej Nr 0658T Kunów – Piaski – 

Janik (w msc. Janik) od km 4 + 658  

do km 5 + 495” 

 

88. XIX.116.2019 14 października 2019 

r. 

o zmianie uchwały w sprawie określenia 

przystanków komunikacyjnych, których 

właścicielem lub zarządzającym jest Gmina 

Kunów, warunków i zasad korzystania  

z nich oraz opłat za ich korzystanie 

 

89. XIX.117.2019 14 października 2019 

r. 

wyboru ławników na kadencję 2020 – 2023  

90. XX.118.2019 31 października 2019 

r. 

ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia 

odpłatności za pobyt w schronisku dla osób 

bezdomnych lub   w schronisku dla osób 

bezdomnych z usługami opiekuńczymi 

 

91 XX.119.2019 31 października 2019 

r. 

określenia wzoru wniosku o wypłatę 

zryczałtowanego dodatku energetycznego 

 

92. XX.120.2019 31 października 2019 

r. 

Regulaminu utrzymania czystości  

i porządku na terenie Gminy Kunów 

 

93. XX.121.2019 31 października 2019 

r. 

sposobu i zakresu świadczenia usług  

w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości  

i zagospodarowania tych odpadów 

 

94. XX.122.2019 31 października 2019 

r. 

uchwalenia "Regulaminu dostarczania wody  

i odprowadzania ścieków na terenie Gminy 

Kunów" 

7) Naruszenie prawa – 

pismo Wojewody 

Świętokrzyskiego                    

z dnia 17.01.2020r. 

95. XX.123.2019 31 października 2019 

r. 

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia 

budżetu gminy na 2019 rok 

 

96. XX.124.2019 31 października 2019 

r. 

o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Kunów na lata 

2019 – 2036 

 

97. XX.125.2019 31 października 2019 

r. 

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Ostrowieckiemu z przeznaczeniem na 
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realizację zadania w zakresie publicznego 

transportu zbiorowego na obszarze Gminy 

Kunów 

98. XXI.126.2019 18 listopada 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia 

budżetu gminy na 2019 rok 

 

99. XXI.127.2019 18 listopada 2019 r. przejęcia od Powiatu Ostrowieckiego 

zadania publicznego w zakresie zimowego 

utrzymania dróg powiatowych na terenie 

Gminy Kunów 

 

100. XXI.128.2019 18 listopada 2019 r. zamiaru likwidacji filii bibliotecznych 

Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej  

w Kunowie zlokalizowanych w Nietulisku 

Dużym 

i Wymysłowie 

 

101. XXII.129.2019 28 listopada 2019 r. obniżenia ceny skupu żyta dla celów 

wymiaru podatku rolnego na rok 2020 na 

obszarze Miasta i Gminy Kunów 

 

102. XXII.130.2019 28 listopada 2019 r. określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości na rok 2020 

 

103. XXII.131.2019 28 listopada 2019 r. określenia wysokości stawek podatku od 

środków transportowych na rok 2020 

 

104. XXII.132.2019 28 listopada 2019 r. ustalenia stawek, zasad poboru oraz terminu 

płatności opłaty targowej 

 

105. XXII.133.2019 28 listopada 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia 

budżetu gminy na 2019 rok 

 

106. XXII.134.2019 28 listopada 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Kunów na lata 

2019 – 2036 

 

107. XXII.135.2019 28 listopada 2019 r. emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, 

nabywania i wykupu 

 

108. XXII.136.2019 28 listopada 2019 r. uchwalenia „Programu współpracy Gminy 

Kunów z organizacjami pozarządowymi 

oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 2020 

rok” 

8) Wszczęcie 

postępowania 

nadzorczego 

wojewody  

świętokrzyskiego               

z dnia 23.12.2019 r. 

109. XXII.137.2019 28 listopada 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia 

Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych  

i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie 

Kunów na 2019 rok 

 

110 XXII.138.2019 28 listopada 2019 r. przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego 

 

111. XXIII.139.2019 6 grudnia 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia 

budżetu gminy na 2019 rok 

 

112. XXIII.140.2019 6 grudnia 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Kunów na lata 

2019 – 2035 

 

 

113. XXIII.141.2019 6 grudnia 2019 r. zmiany uchwały w sprawie określenia 

wysokości stawek podatku od środków 

transportowych na rok 2020 

 

114. XXIII.142.2019 6 grudnia 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie emisji 

obligacji oraz zasad ich zbywania, 

nabywania i wykupu 

 

115. XXIV.143.2019 13 grudnia 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia 

budżetu gminy na 2019 rok 
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116. XXIV.144.2019 13 grudnia 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Kunów na lata 

2019 – 2035 

 

117. XXIV.145.2019 13 grudnia 2019 r. wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi 

i ustalenia wysokości tej opłaty 

 

118. XXIV.146.2019 13 grudnia 2019 r. określenia wzoru deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właścicieli 

nieruchomości, na których zamieszkują 

mieszkańcy oraz warunków i trybu jej 

składania za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej 

 

119. XXIV.147.2019 13 grudnia 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia 

przystanków komunikacyjnych, których 

właścicielem lub zarządzającym jest Gmina 

Kunów, warunków i zasad korzystania z 

nich oraz opłat za ich korzystanie 

 

120. XXV.148.2019 30 grudnia 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia 

budżetu gminy na 2019 rok 

 

121. XXV.149.2019 30 grudnia 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Kunów na lata  

2019 – 2035 

 

 

122. XXV.150.2019 30 grudnia 2019 r. uchwalenia budżetu Gminy Kunów  

na 2020 r. 

 

123. XXV.151.2019 30 grudnia 2019 r. Uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Kunów  

na lata 2020 - 2035 

 

124. XXV.152.2019 30 grudnia 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie wysokości 

stawek opłat pobieranych za zajęcie pasa 

drogowego dróg gminnych położonych na 

terenie gminy Kunów 

 

125. XXV.153.2019 30 grudnia 2019 r. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki 

 i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych  

i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie 

Kunów na 2020 rok 

 

126. XXV.154.2019 30 grudnia 2019 r. przyjęcia regulaminu wynagradzania 

nauczycieli zatrudnionych w szkołach 

prowadzonych przez Gminę Kunów 

 

127. XXV.155.2019 30 grudnia 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia 

„Programu współpracy Gminy Kunów 

z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 2020 

rok” 

 

128. XXV.156.2019 30 grudnia 2019 r. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych 

umów dzierżaw nieruchomości, 

stanowiących własność Gminy Kunów,  

z dotychczasowymi dzierżawcami w trybie 

bezprzetargowym 

 

129. XXV.157.2019 30 grudnia 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie powołania 

Komisji inwentaryzacyjnej mienia 

komunalnego 

 

130. XXV.158.2019 30 grudnia 2019 r. przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej  

w Kunowie na 2020 rok 
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Szczegółowe omówienie zakresu wniesionych uwag do poszczególnych uchwał Rady 

Miejskiej w Kunowie w 2019 roku: 

1) Wszczęcie postępowania nadzorczego dotyczyło zmiany wejścia w życie uchwały, 

dokonano zmiany zapisu uchwały – uchwałą zmieniającą nr VII.36.2019 z dnia 31.01.2019 

r. Poinformowano wojewodę świętokrzyskiego o wprowadzonych zmianach pismem  

z dnia 29.01.2019 r. 

2) Wytyk dotyczył zmiany wejścia w życie i publikacji uchwały, dokonano zmiany zapisu 

uchwały – uchwałą zmieniającą nr XII.77.2019 z dnia 30.05.2019 r.; 

3) Postanowienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Warszawie 

dotyczyło wydania negatywnej opinii dotyczącej uchwały nr VIII.47.2019 r. z dnia 

28.02.2019 r. 

4) Naruszenie prawa dotyczyło zasad bezprzetargowego zbywania nieruchomości – 

dokonano zmiany uchwały – uchwałą zmieniającą nr XVI.98.2019 z dnia 29.08.2019 r. 

Poinformowano wojewodę świętokrzyskiego o podjęciu prac nad zmianą uchwały. 

5) Wszczęcie postępowania nadzorczego dotyczyło ustalenia tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin nauczycieli przedszkoli oraz wejście w życie uchwały – udzielono 

odpowiedzi wojewodzie świętokrzyskiemu w dniu 12.07.2020 r. o sposobie załatwienia 

sprawy. 

6) Rozstrzygnięcie nadzorcze dotyczyło stwierdzenia nieważności § 5 uchwały dotyczącego                                     

14 dniowego wejścia w życie uchwały.  

7) Wszczęcie postępowania nadzorczego dotyczyło wejścia w życie uchwały – dokonano 

zmiany zapisu uchwały – uchwałą zmieniającą nr XXV.155.2019 z dnia 30.12.2019 r.  

SAMORZĄD GMINNY I JEDNOSTKI POMOCNICZE 

 

Skład Rady Miejskiej w Kunowie w kadencji 2018 – 2023 

 

1. Banasik Jadwiga 

2. Banasik Katarzyna 

3. Bek Piotr 

4. Ćwik Marta 

5. Ćwiklińska Renata 

6. Domagała Barbara 

7. Jałocha Jarosław 
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8. Łucka Teresa 

9. Mikos Marek 

10. Ożdżyńska Jolanta 

11. Pająk Maria 

12. Rakoczy Piotr 

13. Różalski Darek 

14. Szwajda Cezary 

15. Wanat Grzegorz 

 

Składy osobowe Komisji Rady Miejskiej w Kunowie 

 

Komisja Rewizyjna 

1. Banasik Jadwiga - Przewodnicząca Komisji 

2. Banasik Katarzyna 

3. Łucka Teresa 

4. Szwajda Cezary 

5. Wanat Grzegorz - Wiceprzewodniczący Komisji 

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 

1. Domagała Barbara 

2. Banasik Jadwiga 

3. Łucka Teresa   - Przewodnicząca Komisji 

4. Różalski Darek  - Wiceprzewodniczący Komisji 

 

Komisja Samorządowa, Spraw Obywatelskich, Bezpieczeństwa i Ochrony 

Przeciwpożarowej 

1. Ćwik Marta  - Wiceprzewodnicząca Komisji 

2. Ćwiklińska Renata 

3. Jałocha Jarosław 

4. Mikos Marek 

5. Pająk Maria  - Przewodnicząca Komisji 

 

 

 



 

183 
 

                                             RAPORT O STANIE GMINY KUNÓW ZA 2019 ROK 

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów 

1. Banasik Katarzyna  - Wiceprzewodnicząca Komisji 

2. Bek Piotr 

3. Różalski Darek 

4. Szwajda Cezary  - Przewodniczący Komisji 

5. Wanat Grzegorz 

 

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Zdrowia i Opieki Społecznej 

1. Ćwik Marta 

2. Domagała Barbara  - Przewodnicząca Komisji 

3. Jałocha Jarosław  - Wiceprzewodniczący Komisji 

4. Ożdżyńska Jolanta 

5. Pająk Maria 

 

Komisja Geodezji, Urbanistyki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

1. Ćwiklińska Renata  - Przewodnicząca Komisji 

2. Mikos Marek 

3. Piotr Rakoczy 

4. Ożdżyńska Jolanta  - Wiceprzewodnicząca Komisji 

 

W 2019 roku odbyto 19 sesji Rady Miejskiej w Kunowie oraz 23 posiedzenia komisji 

łączonych Rady Miejskiej. Ponadto komisje odbyły 26 oddzielne posiedzenia, zgodnie  

z planem pracy poszczególnych komisji. 

 

Zgłoszone interpelacje 

 

− do Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie – zgłoszono 55 interpelacji m.in. w zakresie: 

remontów dróg, montażu i naprawy oświetlenia ulicznego, ustawienia znaków 

drogowych, remontu przystanków i wiat przystankowych, remontu placów zabaw, 

wykaszania poboczy, wyrównywania nawierzchni dróg, wycięcia drzew; 

 

− do Starostwa Powiatowego – zgłoszono 23 interpelacje m.in. w zakresie: naprawy                                                   

i remontu dróg, mostów, wykonania odwodnienia, budowy i remontu chodników, 

montażu luster i barierek; 
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− do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – zgłoszono 3 interpelacje  

w zakresie: budowy chodników, montażu światła ostrzegawczego, wykonania pomiaru 

natężenia hałasu; 

− do Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego – zgłoszono 1 interpelację w sprawie 

wykoszenia poboczy; 

− do NZOZ VITAMED w Kunowie – zgłoszono 1 interpelację w sprawie przywrócenia 

pracy lekarza rodzinnego i lekarza stomatologa; 

− do Gminy Pawłów – zgłoszono 1 interpelację w sprawie spływu nieczystości                       

z oczyszczalni ścieków z Godowa. 

 

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 - Dziułka Stanisław 

Rada Sołecka: Grzegorska Danuta- przewodnicząca Rady Sołeckiej 

Członkowie: Zdzisława Nowocień, Renata Szwajcer, Zofia Ziółkowska, Teresa Pazderska, 

Dominik Rola 

 

Chocimów 

Sołtys – Krzemiński Stanisław 

Rada Sołecka: Ireneusz Krześniak – przewodniczący Rady Sołeckiej 

Członkowie: Tomasz Smulczyński, Marian Jedynak, Barbara Sala, Bożena Major,  

Teresa Łyżwa 
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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 – Jadwiga Banasik  

              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  

 

Małe Jodło 

Sołtys – Izabela Surowiec  

Rada Sołecka: Jadwiga Adamska – przewodnicząca Rady Sołeckiej  

Członkowie: Jacek Karbowniczek, Aleksander Skoczylas, Marian Duda, Wiesława Ćwik, 

Kazimierz Dudek 
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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 Smalec, 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  

 

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. 
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Osiedle Kunów 

Rada Osiedla: Marcin Rej – Przewodniczący Rady Osiedla 

Członkowie Rady Osiedla: Barbara Bęben, Marek Kołodziński, Marek Turek, 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.  

 

INNE INFORMACJE 

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.  

 

Gmina Kunów stale współpracuje również z Młodzieżową Radą Miejską w Kunowie 

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. Podczas 

I Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kunowie III kadencji w dniu 20 czerwca 2019 r. 

zaprzysiężono radnych. 
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Uroczyste otwarcie przez Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie I Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej  

w Kunowie III kadencji. 

 

 

I Sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kunowie III kadencji. 

 

Dwoje radnych MRM zakwalifikowało się do 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: 

‐ współorganizacja Serdeczniaka Kunowskiego – balu osób niepełnosprawnych z terenu 

gminy Kunów, 
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‐ pomoc w organizacji IV Biegu Ulicznego pod hasłem „Łączy nas bieganie” w Kunowie, 

‐ odmalowanie oraz oczyszczenie "Źródełka" w Udzicowie 

 

 

 

Oczyszczanie "Źródełka" w Udzicowie. 

 

‐ udział w uroczystości 75 rocznicy zwycięskiego starcia partyzantów oddziału                              

gen. Antoniego Hedy "Szarego" z żandarmerią niemiecką w Jeleńcu 

 

 

 

Składanie wieńca podczas uroczystości w Jeleńcu. 
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‐ organizacja ogniska integracyjnego dla radnych wszystkich kadencji Młodzieżowej 

Rady Miejskiej w Kunowie, 

‐ udział w zajęciach dla dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Kunów w okresie 

wakacyjnym 

 

 

Zajęcia plastyczne dla osób niepełnosprawnych podczas wakacyjnych zajęć świetlicowych.  

 

 

Prace dzieci niepełnosprawnych wykonane podczas zajęć plastycznych.  
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‐ współtworzenie inicjatywy młodzieży pn. "Okno z widokiem na miedzę sąsiada" – 

cyklu filmowego promującego mieszkańców gminy Kunów, 

‐ organizacja prezentacji filmowej inicjatywy MRM "Okno z widokiem na miedzę 

sąsiada"   w Dziennym Domu Senior+ w Kunowie, 

 

 

Wspólne oglądanie filmu "Okno z widokiem na miedzę sąsiada".    

 

‐ współorganizowanie VIII Sesji Młodzieżowego Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego w budynku Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Kunowie.  

 

 

            VIII Sesja Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. 
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ZAKOŃCZENIE 

 

Przedstawiając Państwu Raport o stanie gminy Kunów za 2019 rok, pragnę bardzo 

serdecznie podziękować wszystkim mieszkańcom gminy Kunów, radnym Rady Miejskiej  

w Kunowie oraz sołtysom, za kreatywną współpracę, wsparcie, przekazywane sugestie  

i napływające wnioski, z których część została już zrealizowana, a kolejne oczekują na przyszłą 

realizację.   

Słowa podziękowania kieruję również do pracowników Urzędu Miasta Gminy  

w Kunowie, którzy z wielkim zaangażowaniem wykonują swoje obowiązki służbowe i bez 

których nie udałoby się zrealizować tak wielu zadań.  

Ubiegły rok w gminie Kunów obfitował w bardzo wiele wydarzeń. O większości z nich 

możecie Państwo przeczytać w Raporcie o stanie gminy. W ciągu roku staramy się jednak 

zawsze, aby wszystkie informacje o działaniach naszego lokalnego samorządu były na bieżąco 

przekazywane do publicznej wiadomości. W tym celu wykorzystywana jest nasza oficjalna 

strona internetowa www.kunow.pl jak i Biuletyn Informacji Publicznej urzędu. Z każdą 

informacją staramy się także dotrzeć do mieszkańców naszej gminy za pośrednictwem tablic 

ogłoszeniowych w naszych sołectwach i w Urzędzie Miasta i Gminy w Kunowie.  

Mając na względzie stały rozwój gminy Kunów oraz ciągłe podnoszenie standardu życia 

mieszkańców, 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 

 


