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 WSTĘP 

 
Raport o stanie gminy jest nową instytucją prawną. I choć przepisy o jej wprowadzeniu 

weszły w życie 31 stycznia 2018 r., to zastosowanie znalazły dopiero w nowej kadencji 

samorządowej. Zgodnie z deklaracjami ustawodawcy mają realnie przyczynić się 

do zapewnienia społeczności lokalnej większego udziału w funkcjonowaniu samorządu. 

Sam przepis dotyczący treści raportu (Art. 28aa ust.2 ustawy o samorządzie gminnym)  

w bardzo zwięzły sposób określił, co ma być przedmiotem raportu. Przy braku obudowy 

orzeczniczej może to rodzić wątpliwości co do zakresu informacji objętych raportem.  

Podejmowane przez specjalistów z zakresu administracji próby opracowania wzorców  

i analizy prawne są dosyć swobodnymi rozważaniami i nie przesądzają w żadnym razie  

o kształcie i treści raportu. Większość jednak autorów zwraca uwagę na związek raportu  

– poprzez nową procedurę absolutoryjną – ze sprawozdaniem z wykonania budżetu. 

Postulują więc unikanie powielania treści już zawartych w sprawozdaniu. To samo dotyczy 

tych programów gminnych, z których raporty przedstawiane są właściwej radzie, badane  

i oceniane w odrębnej procedurze. Stąd uprawniony wydaje się wniosek, by uczynić  

z raportu dokument, który jest poniekąd uzupełnieniem już przygotowywanych i przeka-

zywanych sprawozdań i informacji. Jak każda rzecz nowa raport o stanie gminy będzie 

dopiero kształtował się w kolejnych latach, jako nowe narzędzie udziału społeczeństwa  

w sprawowaniu władzy w samorządach lokalnych. 
 

Przedkładany Państwu dokument jest pracą zbiorową. Powstał w oparciu o zgromadzone 

i opracowywane w samorządzie gminnym informacje, odpowiadające zakresowi 

wskazanemu przez ustawodawcę. W przygotowywaniu raportu wykorzystano licznie 

powstającą w ostatnim czasie literaturę przedmiotu: od artykułów w czasopismach 

branżowych, przez wydawnictwa organizacji samorządowych (m.in. Związku Miast 

Polskich), aż po poradniki oferowane przez renomowane wydawnictwa prawnicze.  

Mamy nadzieję, że zawarte w nim treści i informacje spełnią przypisaną im przez 

ustawodawcę rolę w pogłębieniu uspołecznienia samorządu terytorialnego. 
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I. OGÓLNA INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GMINY 

 
1. Finanse Gminy Końskie 

 

Szczegółowe dane dotyczące finansowej strony działalności Gminy w 2018 r. 

zawarte zostały w sprawozdaniu z wykonania budżetu za ubiegły rok, nie ma więc potrzeby 

ich powielania. Dla opisu działalności organu wykonawczego ważne jest jednak ukazanie 

podstawowych wielkości, które stan gminnych finansów – będący wynikiem działań 

realizowanych w 2018 r. – ilustrują. 

 

Wykonanie budżetu gminy Końskie za 2018 r. 

 

Budżet gminy Końskie w 2018 r. zamknął się deficytem w wysokości 1 883 815,15 

złotych. Dochody zostały zrealizowane w kwocie 135 146 559,67 złotych, przychody  

w kwocie 10 000 000,00 złotych. Natomiast wydatki zostały zrealizowane w kwocie 

137 030 374,82 złotych a rozchody w kwocie 7 000 000,00 złotych. 

 

Dochody 

 

Na łączne wykonanie dochodów w kwocie 135 146 559,67 złotych składają się: 
 

  dochody własne (z tytułu podatków i opłat, dochody z mienia) w kwocie 
38 560 232,79 złotych, co stanowi 28,53% dochodów wykonanych,  

 udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych w kwocie 
28 175 497,92 złotych, co stanowi 20,85% dochodów ogółem  

 subwencje i dotacje, czyli środki przekazywane bezpośrednio z budżetu państwa  
w kwocie 66 328 985,22 złotych,  tj. 49,08% dochodów wykonanych,  

 środki ze źródeł zagranicznych w kwocie 2 081 843,74 złotych (w tym: 17 173,00 
złotych dotacji ze źródeł krajowych), co stanowi 1,54% dochodów ogółem. 

Na wykresie 1 przedstawiono procentowy udział poszczególnych kategorii dochodów 
w dochodach ogółem.  
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Wykres 1 

Udział dochodów z poszczególnych źródeł w budżecie gminy Końskie w 2018 r. (w %) 

      

           Źródło: Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 r. 
 

Zrealizowane w 2018 r. dochody były wyższe od dochodów wykonanych w 2017 r.  
o 7 260 054,18 złotych (tj. o 5,68%). 

W 2018 r. wskaźnik kwoty dochodów przypadających na mieszkańca w porównaniu 
do 2017 r. został przedstawiony na wykresie 2.  

 

Wykres 2  

Dochody budżetu gminy Końskie przypadające na mieszkańca w latach 2017-2018 

 

[WARTOŚĆ]% 
Dochody własne

[WARTOŚĆ]% 
Udziały w podatkach 

stanowiących 
dochód budżetu 

państwa

[WARTOŚĆ]% 
Subwencje i dotacje

[WARTOŚĆ]% Środki 
ze źródeł 

zagranicznych

3 570,65

3 808,77

3 450,00

3 500,00

3 550,00

3 600,00

3 650,00

3 700,00

3 750,00

3 800,00

3 850,00

2017 2018



Raport o stanie Gminy Końskie 2018 

- 9 - 
 

   

   Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 r. i 2018 r. 
 

Wydatki 

W 2018 r. wydatki budżetu gminy Końskie wyniosły 137 030 374,82 złotych i były wyższe 
od wydatków zrealizowanych w 2017 r. o 6 069 102,77 złotych tj. o 4,63%. 

Wydatki budżetowe były realizowane przez 20 samorządowych jednostek budżetowych 
gminy Końskie. 

Tabela przedstawia realizację wydatków budżetowych przez poszczególne jednostki budżetowe. 

Lp. Nazwa jednostki budżetowej 
Kwota 

zrealizowanych 
wydatków ogółem 

udział %  
w wydatkach 

ogółem 

1. Urząd Miasta i Gminy w Końskich  51 062 866,04 37,26 

2. 
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Końskich 

45 196 681,12 32,98 

3. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Końskich 7 908 143,66 5,77 

4. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Końskich 6 227 571,69 4,54 

5. Zespół Placówek Oświatowych w Stadnickiej Woli 5 852 510,30 4,27 

6. Zespół Placówek Oświatowych w Rogowie 2 701 558,25 1,97 

7. Zespół Placówek Oświatowych w Kazanowie 1 999 411,19 1,46 

8. Szkoła Podstawowa w Dziebałtowie  1 703 853,54 1,24 

9. 
Zarząd Obiektami Sportowymi i Rekreacyjnymi  
w Końskich 

1 682 670,32 1,23 

10. Zespół Placówek Oświatowych w Modliszewicach 1 583 883,17 1,16 

11. Przedszkole Nr 4 w Końskich 1 571 791,56 1,15 

12. Zespół Placówek Oświatowych w Nieświniu 1 452 743,12 1,06 

13. Zespół Placówek Oświatowych w Pomykowie 1 423 924,12 1,04 

14. Przedszkole Nr 3 w Końskich 1 283 629,85 0,94 

15. Szkoła Podstawowa w Kopaninach 1 117 390,63 0,82 

16. Przedszkole Nr 2 w Końskich 944 243,31 0,69 

17. Centrum Usług Wspólnych Gminy Końskie 932 517,15 0,68 

18. Przedszkole Nr 1 w Końskich 849 666,26 0,62 

19. Przedszkole Nr 6 w Końskich 842 840,65 0,62 

20. Przedszkole Nr 5 w Końskich 692 478,89 0,51 

  Ogółem 137 030 374,82 100,00 

 Źródło: Sprawozdania w wykonania wydatków budżetowy Rb-28S jednostek budżetowych za 2018 r. 
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Warto zwrócić uwagę, że największy udział w wydatkach miały te przeznaczone na 

pomoc społeczną (w tym wydatki z działu rodzina) – 32,68%, oświatę i wychowanie 

32,55%, oraz gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 9,18%. 

W 2018 roku wykonanie wydatków bieżących wyniosło 119 387 152,51 złotych 
(96,48% planu), a majątkowych 17 643 222,31 złotych (98,73% planu). Wydatki 
majątkowe stanowiły 12,88% ogółu wydatków. 
 
W 2018 r. wskaźnik kwoty wydatków przypadających na mieszkańca w porównaniu 
do 2017 r. został przedstawiony na wykresie 3. 

 

Wykres 3  

Wydatki budżetu gminy Końskie przypadające na mieszkańca w latach 2017-2018 
 

 
Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetu za lata 2017-2018. 

    

Największe wydatki inwestycyjne dotyczyły zadań z zakresu infrastruktury 

drogowej – 6 947 776,12 zł, tj. 39,38%, infrastruktury komunalnej ochrony środowiska  

(w tym rekultywacja i remediacja zbiorników wodnych położonych na terenie gminy 

Końskie) – 4 240 179,01 złotych, tj. 24,03% oraz infrastruktury oświatowej 3 771 782,99 

złotych, tj. 21,38%. 

 

Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem w latach 2016-2018 rośnie, 
co przedstawiono na wykresie 4. 
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Wykres 4   
 

Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem w latach 2016-2018 
 

 
    

           Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetu za lata 2016-2018 

 

Przychody i rozchody budżetu oraz zadłużenie 

 

Na koniec 2018 r. dług gminy Końskie wyniósł 63 000 000,00 złotych i stanowił 

46,62% dochodów wykonanych. Dług gminy Końskie stanowią zobowiązania z tytułu 

obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona (zobowiązania o charakterze 

kredytu). Wszystkie zobowiązania gminy Końskie dotyczą zobowiązań wobec banków. 

Na dzień 31 grudnia 2017 r. zadłużenie wynosiło 60 000 000,00 złotych, co stanowiło 

46,92% dochodów wykonanych. 

W 2018 r. gmina Końskie uzyskała przychody w wysokości 10 000 000,00 złotych, 

które w całości pochodziły z emisji obligacji komunalnych, których zbywalność jest 

ograniczona. 

Rozchody budżetu w 2018 r. zostały zrealizowane w 100% zaplanowanej kwoty  

tj. w wysokości 7 000 000,00 złotych. 

Zobowiązania z tytułów dłużnych regulowane są terminowo. 

Udział kwoty zadłużenia w dochodach wykonanych maleje, co zaprezentowano  

na wykresie 5. 

 

  

12,19

12,70

12,88

11,80 12,00 12,20 12,40 12,60 12,80 13,00

2016

2017

2018



Raport o stanie Gminy Końskie 2018 

- 12 - 
 

 
Wykres 5  
 

Udział kwoty długu w dochodach wykonanych gminy Końskie w latach 2016-2018 
 

     

      Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetu za lata 2016-2018 

    
Podsumowując: stan finansów gminnych jest stabilny, rosną dochody własne  

i wydatki majątkowe, zarówno w liczbach bezwzględnych, jak w procentowym udziale. 

Wysoka ocena wiarygodności finansowej Gminy powoduje, że ogłaszane przetargi 

na objęcie emisji obligacji owocują konkurencyjnymi ofertami banków. Pozwala to 

na wybór dla Gminy najkorzystniejszy. 

 

2. Gospodarka nieruchomościami 

 
Komunalizacja objęła 28 działek o łącznej powierzchni 1. 9097 ha. 

Sprzedano 12 lokali mieszkalnych za 216 834,25 zł, w tym: 1 w przetargu i 2 z bonifikatą 

90%. Sprzedano 29 działek - w tym 3 dla użytkowników wieczystych i 1 bezprzetargowo  

- uzyskując dochody na kwotę 3 175 394,42 zł. Dokonano zakupu 23 działek za kwotę 

339 707,52 zł, dokonano 2 zamian działek. 

 

3. Środki zewnętrzne 

 
Gmina Końskie aktywnie stara się o pozyskiwanie zewnętrznych źródeł 

finansowania własnych działań. Dotyczy to zarówno środków na tzw. zadania „miękkie”, 
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jak i inwestycyjne. W 2018 r. realizowała zadania w ramach 14 projektów o łącznej 

wartości 29 746 413,93 zł, z dofinansowaniem w wysokości 23 238 673,83 zł.  

Sześć spośród tych zadań zostało zakończonych i rozliczonych, osiem pozostaje  

w realizacji. Jednocześnie w 2018 r. złożone zostały w instytucjach finansujących  

3 wnioski na zadania o łącznej wartości 28 982 558,81 zł z dofinansowaniem 

przewidzianym na kwotę 21 776 780,29 zł. W 2018 r. dochody z dotacji unijnych wyniosły 

2 064 670,74 zł, wydatki – 2 158 345,45 zł a wkład krajowy wynosił 4 573 802,27 zł. 

 

4. Statystyki Urzędu Stanu Cywilnego 
 

WYSZCZEGÓLNIENIE 2018 r. 

Sporządzone akty urodzenia,  
w tym: 
- zagraniczne 
- dzieci, które urodziły się w Gminie Końskie 

616 
 

43 
573 

Sporządzone akty małżeństwa, 
w tym: 
- konkordatowe 
- cywilne 
- zagraniczne 

161 
 

91 
55 
15 

Sporządzone akty zgonu 782 

Ilość par małżeńskich odznaczonych medalami za długoletnie 
pożycie małżeńskie 

15 

Ilość wyroków rozwodowych wpisanych do ksiąg małżeństw 82 
 

Z przedstawionego zestawienia zauważyć można różnicę między zgonami  

a urodzeniami i pokaźną liczbę zarówno aktów małżeństwa, jak i urodzeń zagranicznych. 

Innym charakterystycznym zjawiskiem jest sięgający 30% udział ślubów cywilnych  

w ogólnej liczbie zawieranych małżeństw. 

 

5. Ochrona przeciwpożarowa 
 

Na terenie miasta i gminy funkcjonuje dwanaście terenowych jednostek 

Ochotniczych Straży Pożarnych – wszystkie typu „S” (czyli posiadające środek transportu). 

Dwie jednostki: tj. OSP Modliszewice i OSP Dziebałtów włączone są do Krajowego 

Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. 

W 2018 roku na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych wydano 855 775,91 zł. 

Wydatki z budżetu gminy ponoszone na ten cel to przede wszystkim zakup sprzętu  
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i umundurowania, wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz 

szkoleniu pożarniczym, wynagrodzenie dla kierowców - konserwatorów, zużycie wody  

i energii, remonty samochodów i strażnic, badania lekarskie członków OSP, ubezpieczenia 

samochodów pożarniczych, strażaków i strażnic oraz wydatki inwestycyjne. Sześciu 

jednostkom OSP przyznano dotacje celowe w łącznej kwocie 223 331,22 zł.  

 

6. Sprawy obronne, zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna 
 

W zakresie spraw obronnych, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej Gmina 

Końskie posiada 11 planów, w tym 7 wieloletnich i 4 roczne. W 2018 r. nie zaszły 

okoliczności uzasadniające uruchomienia przewidzianych planami działań.  
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II. REALIZACJA POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII 
 
Programy roczne 
 

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 

Realizacja Programu w roku 2018 jest przedmiotem odrębnego sprawozdania, 

omawiającego w sposób szczegółowy tę dziedzinę gminnej aktywności. Potwierdza po raz 

kolejny, że  dobra współpraca sektora samorządowego i pozarządowego zależy nie tylko  

od unormowań prawnych, ale również dużego zaangażowania partnerów obu sektorów, 

doświadczenia oraz wymiany informacji. W roku ubiegłym na realizację Programu 

zabezpieczono w budżecie gminy środki w wysokości 470 000 zł.  

Ze wsparcia finansowego skorzystało 9 organizacji, 18 wydarzeń objęto Honorowym 

Patronatem Burmistrza, a 22 organizacje w swej działalności korzystają nieodpłatnie 

lub na preferencyjnych warunkach z gminnych lokali i obiektów. 

 

Programy wieloletnie 
 

Wieloletnie strategie i programy działań społecznych i socjalnych realizowanych 

przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - poza programami rządowymi - to: 

 Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 

 Gminny Program Wspierania Rodziny 

 Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie 

 Gminny Program dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny 

 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii 

Wszystkie one podlegają procedurze odrębnej sprawozdawczości i przedstawiane są Radzie 

Miejskiej. 

 
Programy stypendialne 
 
Stypendia sportowe 
 

Jednym z programów wsparcia realizowanych w gminie Końskie jest program 

stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe. W roku 2018 

przyznano 57 takich stypendiów, na wypłatę których wydatkowano kwotę 246 816,49 zł. 

Na wnioski klubów sportowych stypendia otrzymali zawodnicy Koneckiego Stowarzyszenia 

Sportowego Piłki Ręcznej (28 stypendiów), Miejskiego Klubu Sportowego Neptun  
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„MKS-NEPTUN” Końskie (26 stypendiów) oraz Uczniowskiego Klubu Sportowego 

„Wodnik” (1 stypendium). Dwa stypendia przyznano z inicjatywy Burmistrza. 

Poza stypendiami gmina przyznaje nagrody dla osób fizycznych za osiągnięte 

wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowej.  

W roku 2018 przyznano 5 nagród pieniężnych dla zawodników za osiągnięte wyniki 

sportowe we współzawodnictwie sportowym na łączną kwotę 1 400,00 zł. Nagrody 

otrzymały zawodniczki Uczniowskiego Klubu Sportowego „Olimpia”, Koneckiego 

Stowarzyszenia Sportu i Kultury oraz Koneckiego Klubu Karate Kyokushin.  

 

Stypendia naukowe 
 
Innym gminnym programem skierowanym do uzdolnionej młodzieży regulowane jest 

wsparcie w postaci stypendiów naukowych. W roku 2018 takie stypendium otrzymali: 
 

OKRES 
Liczba uczniów  

szkół 
podstawowych 

Liczba uczniów 
 klas 

gimnazjalnych 

Łączna  
kwota 

W okresie od stycznia 
do czerwca 

16 37 31 020,00 zł 

W okresie od września 
do grudnia 

35 29 24 640,00 zł 

RAZEM 51 66 55 660,00 zł 

 
 
Program ograniczenia niskiej emisji 

 

Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne 
 

Przedmiotem zrealizowanego zadania było udzielanie dotacji celowych na realizację 

przedsięwzięć polegających na wymianie źródła energii cieplnej poprzez likwidację źródeł 

ciepła opalanych węglem w 95 nieruchomościach i zastąpienie ich nowoczesnym źródłem 

ciepła. Rzeczywisty koszt zadania wyniósł 1 031 200,36 zł. Kwota dotacji ze środków 

WFOŚiGW wyniosła 435 778,80 zł, Gmina wydała 43 871,20 zł, pozostała część 

wydatków to środki własne beneficjentów. 

 

Termomodernizacja budynków publicznych 
 

W ramach tego programu w 2018 r. wykonano zadania inwestycyjne polegające 

 na termomodernizacji budynków szkół: w Kazanowie, w Modliszewicach i Rogowie, 

rozpoczęto prace w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Przygotowano  

i złożono wniosek w konkursie na dofinansowanie takich działań obejmujących budynki: 
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szkoły w Nieświniu, Wiejskiego Domu Kultury w Kornicy i zachodniego skrzydła Zespołu 

Pałacowego w Końskich 

 
Gminny program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy 
Końskie 
 

W 2018 r. w ramach realizacji tego programu unieszkodliwiono 19 790,95 m2 

(217,70 Mg) materiałów zawierających azbest, znajdujących się na 8 dachach i zalega-

jących na 108 posesjach. Wartość zadania wyniosła 67 984,28 zł, dotacja udzielona  

przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach 

to 33 992,14 zł, z budżetu Gminy wydatkowano kwotę 33 992,14 zł.  

 
Zwalczanie barszczu Sosnowskiego 
 

To nie jest - formalnie rzecz biorąc – odrębny gminny program, lecz zadanie. Jednak 

ze względu na zagrożenia i duże społeczne zainteresowanie ta informacja znalazła się  

w raporcie. W roku 2018 na wykonanie zadania wydatkowano 55 949,22 zł. Na ten cel 

uzyskano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Kielcach w wysokości 50 354,30 zł, natomiast wydatki po stronie Gminy wyniosły  

5 594,92 zł. 

 
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt 
 

W 2018 r. Gmina Końskie na realizację Programu przeznaczyła z budżetu 

259 577,30 zł, wydatkując je na: 

 zakup karmy dla wolno żyjących kotów – 9 344,70 zł 

 wyłapanie bezdomnych zwierząt i ich transport do schroniska – 36 490,00 zł 

 przyjęcie do schroniska bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki – 158 420,00 zł 

 sprawowanie opieki weterynaryjnej nad bezdomnymi zwierzętami – 34 956,00 zł 

 kastrację/sterylizację kotów wolno żyjących – 13 450,00 zł 

 podjęcie interwencji lekarsko-weterynaryjnej – 6 916,60 zł 
 

W roku 2018 z terenu Miasta i Gminy Końskie odłowiono i przekazano łącznie 

do schroniska 104 bezdomne zwierzęta - 84 psy i 20 kotów. Przeprowadzono również 

konkurs pt. "Psia toaleta czyli sprzątaj po swoim psie" dla przedszkolaków z terenu Miasta 

i Gminy Końskie. 
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Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Końskie  
 

Mieszkaniowy zasób Gminy Końskie stanowią lokale mieszkalne znajdujące się 

zarówno w budynkach będących własnością gminy, jak również w budynkach, których 

gmina jest jednym ze współwłaścicieli. Według stanu na dzień 31.12.2018 r. 

do mieszkaniowego zasobu Gminy Końskie należy 389 lokali mieszkalnych, z tego: 

 207 lokali mieszkalnych zlokalizowanych w 46 budynkach wspólnotowych,    

 176 lokali mieszkalnych znajdujących się w 25 budynkach będących w 100 % 

własnością Gminy Końskie (z czego 64 lokale wynajmowanych są jako lokale 

socjalne). 

 6 lokali mieszkalnych położonych w jednym budynku wynajmowanych od innego 

właściciela i podnajmowanych osobom, których gospodarstwa domowe osiągają 

niski dochód. 

Aktualnym zarządcą gminnego zasobu nieruchomości jest Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o. w Końskich.  

Na bieżące utrzymanie (w tym zarządzanie i administrowanie gminnym zasobem 

nieruchomości oraz naprawy bieżące i konserwację) wydatkowano kwotę 271.410,37 zł,  

na remonty natomiast 104.000,00 zł. 

 

Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Końskie na lata 2017-2023  
 

W Programie ujęte zostały 22 główne i 11 uzupełniających przedsięwzięć rewitali-

zacyjnych. Na koniec 2018 r. siedem niżej wymienionych zadań było w fazie projektowania, 

realizacji lub zostały zakończone:  

 

 Nowa przestrzeń w centrum miasta w wyniku przebudowy ulic i Pl. Kościuszki  
 

Projekt znajduje się na liście rezerwowej (pozycja 1) w ramach Osi Priorytetowej 6 

– Rozwój miast działanie 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata  

2014-2020. Trwają prace projektowe. 

 

  Lodowisko przy ul. Warszawskiej 

  

Gmina Końskie posiada pełną dokumentację budowlaną wraz z prawomocnym 

pozwoleniem na budowę na wykonanie ww. zadania. Projekt znajduje się na liście 

rezerwowej (pozycja 1) w ramach Osi Priorytetowej 6 – Rozwój miast działanie 6.5 

„Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 
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  Centrum przesiadkowe przy ul. Wojska Polskiego 

 

    W dniu 09.07.2018 r. pomiędzy Gminą Końskie a Zarządem Województwa 

Świętokrzyskiego podpisano Pre-umowę Nr RPSW.03.04.00-26-0013/17 na realizację 

zadania pn. „Zintegrowane centrum przesiadkowe na terenie Gminy Końskie”. 

Przedsięwzięcie finansowane w ramach Działania 3.4 Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Koszty całkowite 

stanowią kwotę 8 269 133,98 zł. Dofinansowanie w wysokości 7 028 763,88 zł stanowi 

85% kosztów kwalifikowalnych. Zakończono jedno z zadań zaplanowanych w ramach 

projektu, tj. wybudowano ulicę Mostową w Końskich. Trwają roboty budowlane 

polegające na przebudowie infrastruktury drogowej na potrzeby utworzenia centrum 

przesiadkowego przy ul. Wojska Polskiego w Końskich. 

 

 Park Miejski  

 

 W ramach przedsięwzięcia wykonano przebudowę Ogródka Jordanowskiego. 

Trwają prace projektowe dotyczące rewitalizacji Parku Miejskiego w Końskich. Projekt 

znajduje się na liście rezerwowej (pozycja 1) w ramach Osi Priorytetowej 6 – Rozwój 

miast działanie 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

 

 Tereny sportowe przy ulicy Południowej   

 

Gmina Końskie podpisała umowę na realizację zadania pn. „Budowa stadionu 

lekkoatletycznego w Końskich - obiekt certyfikowany 400 m”. Zadanie finansowane  

w wysokości 1 500 000,00 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej  

w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej „Orliki lekkoatletyczne”. 

Ponadto trwają prace związane z budową budynku zapleczowo–biurowego. 

 

 Zbiornik „Sielpia” wraz z Muzeum Zagłębia Staropolskiego 

 

Zbiornik 

 

Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach działania 2.5 Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 dla projektu pn. „Rekultywacja  

i remediacja zbiornika wodnego w Sielpi wraz z budową infrastruktury dla udostępnienia 

zieleni”. Projekt został umieszczony na pozycji nr 2 listy rankingowej oraz uzyskał 

status projektu podstawowego. Trwają roboty budowlane.  
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Muzeum Zagłębia Staropolskiego 

 

W ramach przedsięwzięcia Gmina Końskie złożyła wniosek o dofinansowanie 

pn. „Przebudowa budynków Muzeum Zagłębia Staropolskiego w celu zachowania  

i zabezpieczenia obiektów dziedzictwa narodowego i kulturowego” w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020.  

Trwa ponowna ocena projektu po procedurze odwoławczej 

 

 Dostosowywanie oferty Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości  

i Świętokrzyskiego Inkubatora Przedsiębiorczości do potrzeb MŚP oraz mieszkańców  

 

 W 2018 r. Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości wdrożyło 

pakiet usług proinnowacyjnych dedykowanych MŚP działającym na terenie 

województwa świętokrzyskiego, w szczególności podmiotom znajdującym się 

we wczesnej fazie rozwoju (start-up). W pakiecie jest 5 nowych usług: bezpłatne usługi 

informacyjne, usługi księgowe, doradztwo dla nowych firm (start-up), usługi 

szkoleniowe, doradztwo proinnowacyjne. 

 
Program opieki nad zabytkami  
 
W ramach realizacji programu w 2018 r.: 
 

 dokonano zabezpieczenia reliktu dworu obronnego w Nowym Kazanowie;  

 uzyskano pozwolenie na przebudowę budynku dawnej stolarni w zespole 

pałacowym na potrzeby przyszłego Muzeum Ziemi Koneckiej; 

 wykonano remont pomieszczeń wschodniego skrzydła pałacowego wraz z montażem 

systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz sygnalizacji przeciw pożarowej; 

 podpisano porozumienie ze Stowarzyszeniem Wychowanków Politechniki 

Częstochowskiej o współpracy w zakresie organizacji obozów studenckich  

i renowacji zabytkowego wyposażenia Muzeum Zagłębia Staropolskiego w Sielpi; 

 we współpracy z Komisją Opieki nad Zabytkami i Muzeum Regionalnym PTTK  

w Końskich przeprowadzono Ogólnopolski Sejmik Opieki nad Zabytkami 

pod hasłem „100 lat opieki nad zabytkami w niepodległej Polsce”. 

 
Program ochrony środowiska 
 

„Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2017 - 2020 

z perspektywą do 2024 roku” zawiera szczegółową charakterystykę gminy wraz z opisem 

uwarunkowań fizyczno-geograficznych oraz społeczno-gospodarczych. Przedstawia także 
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ocenę stanu środowiska na terenie gminy z uwzględnieniem dziesięciu obszarów przyszłej 

interwencji:  

 ochrona klimatu i jakości powietrza,  

 zagrożenia hałasem,  

 pola elektromagnetyczne,  

 gospodarowanie wodami,  

 gospodarka wodno-ściekowa, 

 zasoby geologiczne, 

 gleby,  

 gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów,  

 zasoby przyrodnicze, 

 zagrożenia poważnymi awariami.  
 

Do każdego celu przypisano liczbowe przedstawienie stanu lub tendencji, które 

określa w sposób mierzalny wpływ podejmowanych działań na środowisko. Wskaźniki 

sformułowano w taki sposób, aby umożliwiały określenie postępu realizacji zadań. 

Opracowano także system monitoringu, który pozwala na bieżącą aktualizację celów 

programu. Raport z realizacji Gminnego Programu Ochrony Środowiska dla Miasta 

i Gminy Końskie w latach 2015-2016 został przedstawiony Radzie Miejskiej w Końskich 

na sesji nr LII w dniu 28 czerwca 2018 r. Wśród zadań Programu Ochrony Środowiska, 

które wymagają intensywnego zaangażowania wymieniono:  

 dalszą termomodernizację budynków oraz wymianę kotłów węglowych na urządzenia 

bardziej ekologiczne, a także wsparcie działań mających na celu pozyskanie energii 

z odnawialnych źródeł; 

 edukację ekologiczną mieszkańców gminy. 

 tworzenie nowych form ochrony przyrody oraz podjęcie współpracy z instytucjami 

zarządzającymi obszarami już istniejącymi w zakresie utrzymania ich walorów,  

 zwiększenie powierzchni terenów zieleni publicznej na terenie gminy, a także 

utrzymanie oraz pielęgnację tej zieleni. 
 

Raport z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie 

na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 roku” zostanie przedłożony Radzie Miejskiej 

raport w 2019 roku. 

 

Strategia rozwoju Miasta i Gminy Końskie na lata  2014-2022 
 

Dla każdego z opisanych w strategii działań określono wskaźniki monitoringu 

pozwalające na bieżąco badać stopień wypełnienia jej zapisów. W 2018 r. spośród  

36 wskaźników 10 zostało osiągniętych, 2 są trakcie realizacji, w 6 trwa analiza ich 

zasadności, pozostałe realizowane są proporcjonalnie do upływu czasu.  
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III. WYKONANIE UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ 
 

W 2018 r. Rada Miejska w Końskich podjęła łącznie 137 uchwał. W ramach 

procedury nadzorczej uchwały Rady Miejskiej przekazywane były zgodnie z właściwością 

do organów nadzoru, tj. odpowiednio do Wojewody Świętokrzyskiego oraz do Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Kielcach. Do Wojewody przekazano 84 uchwały, a do Regionalnej 

Izby Obrachunkowej 53 uchwały. Organy nadzoru analizujące uchwały Rady Miejskiej 

pod kątem ich zgodności z prawem, nie wydały rozstrzygnięć uchylających uchwały Rady.  

Realizując obowiązek wynikający z ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu 

aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych 58 uchwał Rady Miejskiej 

przekazanych zostało do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Świętokrzyskiego.  

Rada Miejska w 2018 r. podjęła 57 uchwał o mocy obowiązującej jednorocznej oraz 

80 uchwał o charakterze wieloletnim. 14 uchwał dotyczyło organizacji wewnętrznej Rady 

związanej z rozpoczęciem nowej kadencji. Pozostałe zostały podjęte na podstawie 

projektów przedłożonych przez Burmistrza i jemu powierzone do realizacji. Najczęściej 

podejmowane zagadnienia regulowane uchwałami to: 

 zmiany w budżecie miasta i gminy - 15  

 zmiany w wieloletniej prognozie finansowej – 14 

 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (mpzp) – 9 

 przystąpienie do sporządzenia mpzp - 7  

 roczne lub wieloletnie programy – 4 
 

Wszystkie podjęte uchwały były realizowane zgodnie z zawartymi w nich 

dyspozycjami Rady Miejskiej. 

 

IV. WSPÓŁPRACA MIĘDZYSAMORZĄDOWA 

 
Związki i stowarzyszenia samorządowe 

Staropolski Związek Miast i Gmin 

W ramach Związku realizowany był wieloletni program wsparcia działań 

prośrodowiskowych „EKOLOG-14”. Całkowity koszt programu to 417 490,51 zł, z czego 

247 025,75 zł stanowiła refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy. Łącznie w ramach robót 

publicznych krótkookresowe zatrudnienia (2 do 4 miesięcy) znalazło 37 osób.  

Związek przygotował również aplikację konkursową w ramach tzw. projektu parasolowego 

budowy instalacji OZE dla gospodarstw domowych i uzyskał dofinansowanie. Ogłoszony 

w 2018 r. przetarg na realizację inwestycji został unieważniony z powodu zbyt wysokiej 
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ceny proponowanej w jedynej złożonej ofercie. Po uzyskaniu zgody Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego na przedłużenie terminu realizacji zadania przetarg ogłoszono ponownie. 

 

Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego 

Przedstawiciele Gminy Końskie w 2018 r. uczestniczyli w bieżących pracach 

Związku m.in. poprzez udział w działalności statutowych organów stowarzyszenia. 

 
Współpraca międzynarodowa  

 
Miasto Końskie od wielu lat utrzymuje oficjalne, międzynarodowe kontakty 

z trzema miastami europejskimi: Oroszlány na Węgrzech, Šal’a na Słowacji oraz Mogilew 

Podolski na Ukrainie. Z wymienionymi partnerami miasto Końskie prowadzi stałą 

współpracę oraz wymianę doświadczeń, głównie w dziedzinach kultury i sportu. 

W zakresie kultury: przedstawiciele partnerskich miast uczestniczą w ich 

oficjalnych świętach i uroczystościach o charakterze lokalnym i państwowym.  

W ramach realizacji planów współpracy podpisanych na 2018 rok delegacje miast 

partnerskich brały udział w dniach 17-18 sierpnia w obchodach „Dni Końskich”, natomiast 

przedstawiciele Samorządu Miasta i Gminy Końskie wraz z delegacjami artystycznymi 

uczestniczyli w: 

 „Jarmarku Rzemiosł” w dniach 22-23 czerwca w mieście Šaľa, 

 obchodach „Dnia Niepodległości” oraz „Dni Mogilewa Podolskiego” w dniach  

23-24 sierpnia w mieście Mogilew Podolski,  

 obchodach „Dni Górnika” w dniach 31 sierpnia - 2 września w mieście Oroszlány.  
 

W zakresie sportu: reprezentacja miasta Końskie w piłce nożnej uczestniczyła  

w XXI Międzynarodowym Turnieju o Puchar Naczelnika Straży Miejskiej w Šali, który 

odbył się w dniu 23 listopada w mieście Šal’a. W turnieju biorą udział reprezentacje 

wszystkich miast partnerskich, co sprzyja rozwijaniu i pogłębianiu wzajemnych relacji.  

   

Współpraca z innymi społecznościami samorządowymi 

Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego  

Współpraca gminy Końskie z Regionalną Organizacją Turystyczną w 2018 r. była 

realizowana poprzez: 

 udział, na preferencyjnych warunkach, we wspólnym stoisku województwa podczas 

targów krajowych oraz innych imprezach promocyjnych,  

 udostępnienie „mobilnego kina 5D” podczas Dni Końskich, 
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 kolportaż materiałów promocyjno-informacyjnych,  

 zamieszczanie oferty turystycznej gminy Końskie w wydawnictwach oraz jej 

promocja na stronach administrowanych przez ROT WŚ. 

 

We współpracy z ROT WŚ w naszym mieście działa całoroczne Centrum 

Informacji Turystycznej (CIT), na bazie którego w okresie wakacyjnym w Sielpi 

uruchamiany jest Punkt Informacji Turystycznej. Turyści mają dostęp do bogatej oferty 

atrakcji turystycznych, zarówno na terenie Gminy, jak i jej okolic. Uzyskują także 

informacje na temat oferty hotelowej i gastronomicznej, tras turystycznych i miejsc, które 

warto odwiedzić. Mogą także pobrać bezpłatne materiały informacyjne. Wydatki 

poniesione w zakresie współpracy z ROT WŚ w roku 2018 to 7 560,00 zł. 
 

Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - U ŹRÓDEŁ”. 
    

Członkostwo gminy Końskie w Stowarzyszeniu „Lokalna Grupa Działania  

- U ŹRÓDEŁ” sprzyja rozwojowi infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturowej  

na obszarach wiejskich a także stwarza podmiotom z obszaru LGD możliwość otrzymania 

wsparcia na realizację projektów związanych głównie z rozwojem przedsiębiorczości, 

infrastruktury oraz aktywizacją mieszkańców. W roku 2018 Gmina ubiegała się o wsparcie 

finansowe przebudowy świetlicy wiejskiej w Gracuchu i uzyskała je w wysokości 205 199 zł. 

 

V. FUNDUSZ SOŁECKI I BUDŻET OBYWATELSKI  

Fundusz sołecki 

W 2018 r. gmina Końskie realizowała wyodrębnione wydatki w ramach funduszu 

sołeckiego. Łącznie w 39 sołectwach zrealizowano zadania uchwalone przez zebrania 

wiejskie na kwotę 713 057,75 złotych, co stanowi 0,52% ogółu wydatków budżetowych. 

Wydatki te dotyczyły czterech obszarów działalności samorządu: infrastruktury drogowej, 

zadań z zakresu kultury, w tym prowadzenia świetlic, zadań z zakresu kultury fizycznej,  

w tym utrzymania obiektów sportowych oraz zadań dotyczących gospodarki komunalnej, 

w tym obiektów rekreacyjnych. 

Na wykresie 6 przedstawiono podział środków funduszu sołeckiego na poszczególne 

sfery działalności, z wyszczególnieniem wydatków majątkowych (476 308,65 złotych)  

i bieżących (236 749,10 złotych). 
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Wykres 6 

Wydatki budżetowe zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r.  
z podziałem na rodzaje działalności (w złotych) 

 
 

Źródło: Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 r. 

 

Budżet obywatelski 
 

W wyniku przeprowadzonego w 2017 r. głosowania wyłoniono do realizacji 

zadania, które uzyskały następującą liczbę głosów:                                                                                                                           

 budowa w Nieświniu boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią sztuczną – 1 626,  

 doposażenie placu zabaw na os. 3 Maja w Końskich poprzez wykonanie nawierzchni 

bezpiecznych – 1 550,  

 budowa kompleksu sportowo–rekreacyjnego przy Wiejskim Domu Kultury w Kornicy 

– 1 495, 

 budowa krytej trybuny na Stadionie Miejskim w Końskich – 1 221, 

 budowa placu rekreacyjno–sportowego z zestawem do ćwiczeń siłowych na os. 

Warszawska  – 927. 
 

Zadania te wykonano w pełnym zakresie w czterech przypadkach: 

 nawierzchnie bezpieczne na placu zabaw na os. 3 Maja – wartość: 67 820 zł, 

 kompleks w Kornicy – wartość: 99 640,20 zł, 

 kryta trybuna na stadionie – wartość: 98 742,80 zł, 

 plac rekreacyjno–sportowy na os. Warszawska – wartość: 99 207,93 zł. 

20 824,19

79 458,62

119 516,88

16 949,41

215 424,83

216 890,51

19 561,16

24 432,15
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W przypadku boiska w Nieświniu kilkukrotne przetargi wykazały, że potencjalni 

wykonawcy koszty tego zadania wyceniali na wartości znacznie przekraczające kwoty 

przewidziane w budżecie. Ostatecznie – po konsultacjach z przedstawicielami 

wnioskodawców – zdecydowano się na wykonanie w roku 2018 kompletnej podbudowy 

pod projektowane boisko, wydatkując na ten cel kwotę 92 785,91 zł. Łącznie na wszystkie 

zadania wykonane w ramach budżetu obywatelskiego wydatkowano 458 196,84 zł. 

Podsumowując wydatki poniesione na zadania, które określone zostały w drodze 

partycypacji społecznej otrzymamy kwotę 1 171 254,59 zł, tj. 0,85% wszystkich wydatków 

budżetowych. Warto jednak zauważyć, że wydatki majątkowe w tych działaniach 

(934 563,24 zł) stanowią prawie 5,3% wydatków inwestycyjnych gminy.  

                                    

  PODSUMOWANIE  

 
Zapewne dopiero następne lata przyniosą pogłębione korzyści z przygotowania  

i publikacji raportu, pozwolą bowiem na uchwycenie trendów, analizę porównawczą  

i pełniejszą ocenę zjawisk zachodzących w najbliższym nam otoczeniu. To z kolei da 

możliwość reagowania na tendencje niepokojące czy wręcz złe, ale też wzmacniania tych 

pozytywnych. Patrząc jednak na tę fotografię chwili, warto mieć na uwadze codzienną 

pracę urzędniczą. To te wydane w 2018 r. 15 210 decyzji administracyjnych. To ponad 430 

zarządzeń burmistrza. To średnio co 7 minut powstający dokument, który odpowiada na 

wnioski, przesądza o kierunkach samorządowych działań. To kilkadziesiąt tysięcy 

korespondencji wpływającej do gminy i drugie tyle korespondencji wychodzącej. 

To kilkakrotnie liczniejsza korespondencja prowadzona elektronicznie. Dopiero z tą wiedzą 

obraz działania gminy jest pełniejszy.          
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ZAŁĄCZNIKI                                                                                                                                      

 


