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WSTĘP 
 
Oddaję w Państwa ręce Raport o stanie Gminy 

Końskie za 2019 rok.  Mam nadzieję, że w sposób 
czytelny pokaże on, jak zmienia się nasza gmina i ile 
ma do zaoferowania.  

Władze, jednostki i instytucje gminy od lat 
systematycznie pracują nad poprawą atrakcyjności 
Miasta i Gminy Końskie, zarówno jako miejsca do 
życia, jak i tworzenia nowych przedsięwzięć. Zadania 

inwestycyjne w zakresie udostępnienia przestrzeni publicznej, ekologii, rozbudowy sieci  
dróg, stale podnoszony komfort różnych sektorów życia- ze szczególnym uwzględnieniem 
edukacji - oraz przyjazna polityka w zakresie podatków i opłat stają się wizytówką Gminy 
Końskie.  

Jednocześnie jesteśmy już mądrzejsi o doświadczenia - zarówno nasze, jak i innych 
samorządów – co do treści, jakie powinien zawierać Raport. Dlatego też tegoroczne 
opracowanie różni się od zeszłorocznego. Niemal całkowicie zrezygnowaliśmy z części 
budżetowej dokumentu, skupiając się jedynie na inwestycjach (w tym realizowanych  
z dofinansowaniem zewnętrznym), funduszu sołeckim oraz budżecie obywatelskim. 
Podyktowane to zostało faktem, że kwestie budżetowe omawiane są wyczerpująco na tej 
samej sesji rady gminy, w trakcie dyskusji nad sprawozdaniem z realizacji budżetu za rok 
poprzedni. Przedstawienie w treści Raportu zagadnień dotyczących wykonania budżetu 
byłoby zatem tylko powieleniem danych, dodatkowo kłócącym się z samą istotą  
i założeniami ustawodawcy co do treści tego dokumentu wskazującymi, że ma on być 
podsumowaniem działalności wyłącznie organu wykonawczego gminy.  

W Raporcie znajdą Państwo ponadto wszystkie pozostałe, wskazane przez 
ustawodawcę elementy, a więc sprawozdanie z  realizacji polityk, programów i strategii 
oraz uchwał rady gminy. Staraliśmy się jednak skupić raczej na udokumentowaniu 
wykonanych zadań niż opisie poszczególnych dokumentów i ich założeń. Dlatego też  
w treści Raportu nie znajdą Państwo zawartości planów, programów i sprawozdań. 
Pozwoliło to na zachowanie zwartej i przejrzystej treści dokumentu, bez obciążania 
czytającego nadmiarem danych i zagadnień. 

Raport zawiera także tematyczne sprawozdanie z działalności poszczególnych   
wydziałów Urzędu Miasta i Gminy Końskie oraz porusza zagadnienia dotyczące 
współpracy międzysamorządowej czy oceny działalności gminnej przez instytucje 
zewnętrzne. 

Przedkładany Państwu dokument jest pracą zbiorową. Powstał w oparciu  
o zgromadzone i opracowywane w samorządzie gminnym informacje. To równie 
oczywiste, jak zespołowy charakter tego, czym gmina się zajmuje i co w ostateczności 
dzięki gminnej aktywności powstaje. Część z tego jest łatwa do zauważenia. Trudno nie 
dostrzec bieżącego funkcjonowania szkół czy instytucji kultury, trudno nie zauważyć 
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nowych dróg czy obiektów. Ale nie każdy ma świadomość, że za każdą taką aktywnością 
kryje się mniej widoczna, mrówcza praca wielu dziesiątek ludzi . To prawie 40 tysięcy 
rocznej korespondencji w formie tradycyjnej i kilkakrotnie więcej w wersji elektronicznej, 
które regulują, uzgadniają, wyjaśniają i prowadzą do realizacji gminnych zadań. 
Mam nadzieję, że zawarte w Raporcie treści i informacje spełnią Państwa oczekiwania  
i pomogą w zrozumieniu  istoty działalności samorządu terytorialnego, zwłaszcza 
gminnego - najbliższego obywatelowi, z którym ma on przecież styczność na co dzień. 
 

 

Krzysztof Obratański 

Burmistrz Miasta i Gminy Końskie 
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I. OGÓLNE PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI  GMINY W 2019 R. 
 

1. Inwestycje realizowane i zrealizowane w  Gminie Końskie 

 

Rok 2019 był dla Gminy Końskie wyjątkowo intensywny w zakresie kontynuacji 
rozpoczętych i realizacji nowych  inwestycji o czym najdobitniej świadczy fakt wzrostu 
wydatków inwestycyjnych o ponad 10 mln zł, w stosunku do roku poprzedniego.  
Przełożyło się to na niemal 5% wzrost udziału wydatków inwestycyjnych w odniesieniu  
do całości  wydatków budżetowych. W 2019 r. wydatki inwestycyjne stanowiły  
17,72% całkowitych wydatków gminy. 

 
Udział wydatków inwestycyjnych (%) w wydatkach ogółem w latach 2017-2019 
 

 
 
Ogółem wydatki inwestycyjne w Gminie Końskie w 2019 roku  

wyniosły 27 982 934,82 zł. Największe dotyczyły zadań z zakresu infrastruktury 
komunalnej, ochrony środowiska (w tym rekultywacja i remediacja zbiorników wodnych 
położonych na terenie gminy Końskie) – 11 036 136,18 zł, tj. 39,44% ogółu wydatków 
inwestycyjnych, infrastruktury drogowej – 6 170 306,95 zł, tj. 22,05% oraz infrastruktury 
oświatowej 3 512 019,83 złotych, tj. 12,55%. 

Łącznie zrealizowano lub kontynuowano realizację 93 inwestycji, w tym 53 zadań 
rocznych i 40 wieloletnich. Do najważniejszych z nich należą: 

 Rekultywacja i remediacja zdegradowanych zbiorników wodnych na terenie 
miasta Końskie (Stary Młyn i Browary) - zadanie zakończone, kwota wydatków 
poniesionych w 2019 r. – 7 042 306,60 zł, 

 Odbudowa zbiornika wodnego w Sielpi - zadanie kontynuowane, kwota 
wydatków poniesionych w 2019 r. – 3 382 251,54 zł, 
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 Budowa drogi gminnej łączącej drogę powiatową ul. Zachodnią  
z ul. Gimnazjalną w Końskich - zadanie zakończone, kwota wydatków 
poniesionych w 2019 r. – 2 599 814,08 zł, 

 Przebudowa infrastruktury drogowej na potrzeby utworzenia centrum 
przesiadkowego przy ul. Wojska Polskiego w Końskich - zadanie zakończone, 
kwota wydatków poniesionych w 2019 r. – 1 592 490,88 zł, 

 Budowa Przedszkola w Pomykowie - zadanie zakończone, kwota wydatków 
poniesionych w 2019 r. – 1 201 046,34 zł, 

 Budowa Szkoły Podstawowej w Kopaninach - zadanie kontynuowane, kwota 
wydatków poniesionych w 2019r. – 563 530,17 zł, 

 Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez wdrożenie nowoczesnych  
e-usług w Gminie Końskie - zadanie zakończone, kwota wydatków poniesionych 
w 2019 r. – 1 815 257,62 zł, 

 
 

2. Pozyskane środki zewnętrzne 

 
Gmina Końskie skutecznie pozyskuje środki zewnętrzne. 

W 2019 roku   realizowano 21 inwestycji ze wsparciem unijnym bądź rządowym  
o łącznej wartości 69 334 177,05 zł, w tym dofinansowanie w wysokości  
42 734 308,46 zł. Dotyczy to zarówno zadań „miękkich”, czyli projektów  
nieinwestycyjnych, będących m.in. wsparciem dla mieszkańców wymagających opieki 
społecznej, uczniów czy nauczycieli, jak i „twardych”, typowo inwestycyjnych.  

Osiem spośród tych zadań zostało zakończonych i rozliczonych, trzynaście 
pozostaje w realizacji. Jednocześnie w 2019 r. złożone zostało do instytucji 
finansujących 10 wniosków o dofinansowanie na zadania o łącznej wartości  
33 301 486,05 zł, z wnioskowanym dofinansowaniem na kwotę 24 710 609,00 zł.  
 

 
3. Promocja gminy 

 

W Gminie Końskie funkcjonuje Centrum Informacji Turystycznej (CIT).  
Udzielania ono bieżącej informacji turystycznej w Końskich i w Sielpi. W roku 2019, 
odwiedziły je 1904 osoby w Końskich - i był to wzrost o niemal 300 osób w stosunku  
do roku 2018r -oraz 540 osób na Sielpi. Do stałych zadań CIT należą: obsługa turystów, 
doradztwo dla grup zorganizowanych z zakresu możliwości spędzenia wolnego czasu  
w regionie, współpraca z instytucjami turystyki, kultury i sportu w zakresie promocji  
ich oferty, prowadzenie kalendarza imprez promujących atrakcje regionu, administrowanie 
portalem lokalnym www.konskie.travel, promocja atrakcji turystycznych Ziemi Koneckiej, 
gromadzenie, aktualizacja i bezpłatne przekazywanie informacji turystycznych  
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(w tym m.in. obiektów noclegowych, gastronomicznych, usługowych) z terenu swojego 
działania do Regionalnego Centrum Informacji Turystycznej w Kielcach  
i portalu www.swietokrzyskie.travel. 

     Centrum Informacji Turystycznej w Końskich podejmuje także zadania wspierające 
działalność promocyjną Ziemi Koneckiej aktualizując treści nowych wydawnictw 
promocyjnych m.in: Informator turystyczny – Świętokrzyskie, Nad Czarną i Pilicą – folder 
ofert turystycznych, Przez Końskie i Sielpię do Nieba- przewodnik turystyczny, Misja 
Końskie - gra dla dzieci, ulotka: Spacer po Końskich. Ponadto pracownicy Centrum biorą 
udział w targach turystycznych, gdzie aktywnie promują Gminę Końskie.  
W 2019 r. byli obecni na trzech tego typu wydarzeniach – Na styku kultur (Łódź), Atrakcje 
Regionów (Chorzów), World Travel Show (Nadarzyn).  

     Promocja Miasta i Gminy Końskie prowadzona jest również m.in. poprzez liczne 
imprezy i wydarzenia kulturalne a także sportowe, spośród których część ma charakter 
cykliczny. Są one organizowane przez jednostki gminne, we współpracy z urzędem gminy 
bądź poprzez sam urząd. 

     W 2019 roku Miejsko - Gminny Dom Kultury zorganizował kilkadziesiąt imprez  
i wydarzeń kulturalnych, część wspólnie z urzędem gminy. Najważniejszymi z nich, 
promującymi miasto i gminę w sposób szczególny są odbywające się co roku w sierpniu  
Dni Końskich oraz także corocznie obchodzony Konecki Wrzesień.  
Imprezy te rozpoznawalne są poza terenem gminy, a na uświetniające Dni Końskich 
koncerty znanych zespołów czy wokalistów ściągają tłumy ludzi, także spoza terenu 
powiatu koneckiego. Podczas tego wydarzenia nagradzani są również laureaci Koneckiej 
Glorietty - Nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Końskie. Przyznanie tego wyróżnienia ma 
na celu uhonorowanie osób fizycznych, prawnych, organizacji i innych podmiotów 
działających na rzecz rozwoju gminy Końskie w celu wyróżnienia ich zasług, wybitnych 
osiągnięć i aktywności i jest doskonałą promocją gminy. 
     Bardzo aktywnie prowadzona jest promocja miasta i gminy poprzez sport.  
W 2019 r., podobnie jak w latach poprzednich, urząd gminy zorganizował Konecką Galę 
Sportu. Oprócz wręczenia nagród i stypendiów koneckim sportowcom, zostały na niej 
zaprezentowane m.in. działania promocyjne w ramach zawartych porozumień oraz 
współorganizacji wydarzeń objętych Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta  
i Gminy Końskie. Do najważniejszych można zaliczyć: XIV Wyścig Kolarski Szlakiem 
Walk Mjra Hubala, 29 Międzynarodowy Wyścig „Solidarności” i Olimpijczyków – Region 
Ziemi Łódzkiej czy Konecki Turniej Karate o Puchar z Żeliwa. Łącznie Gmina Końskie 
przeznaczyła w 2019 r. na działania promocyjne poprzez sport blisko 150 tys. zł. 

     Stosunkowo nową formą promocji Gminy i jej działań w dziedzinie ochrony środowiska 
jest akcja pn. „Drzewko za surowce”. Druga jej edycja z września 2019 r. cieszyła się 
ogromną popularnością. Dzięki współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej, Nadleśnictwem Barycz i PGK Końskie rozdano ponad 
1300 sadzonek drzew i krzewów w zamian za posortowane surowce wtórne. 
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4. Zamówienia Publiczne 
 

Zamówienia publiczne realizowane są w Gminie Końskie, w Referacie Zamówień 
Publicznych, przy współpracy z wydziałami i referatami merytorycznymi, właściwymi  
dla przedmiotu danego postępowania przetargowego. W 2019 roku przeprowadzonych 
zostało 48 postępowań przetargowych na łączną kwotę 42 765 980,28  zł dla zamówień 
publicznych powyżej kwoty 30 000 euro oraz 193 postępowania poniżej progu ustawowego 
o wartości 3 425 234,59 zł. 

 

5. Gospodarka nieruchomościami 

 
Komunalizacja objęła 38 działek o łącznej powierzchni 10,0211 ha, co stanowi 

znaczący wzrost w stosunku do roku 2018 (28 działek o powierzchni 1,9097 ha.) 
Sprzedano 19 lokali mieszkalnych za łączną kwotę 349 730,50 zł.  
W 2019 r. dokonano również sprzedaży  25 nieruchomości w tym 5 nieruchomości w trybie 
bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej - 
uzyskując dochody na kwotę 2 727 871,97 zł.. Ponadto Gmina Końskie w 2019 roku 
nabyła 5 nieruchomości w tym: 2 nieruchomości w drodze nieodpłatnego nabycia od 
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, 1 nieruchomość w drodze darowizny od Skarbu 
Państwa oraz 2 nieruchomości w drodze umowy kupna – sprzedaży. Łączna wartość 
nabytych nieruchomości to 1 131 914,22 zł. 

Z prowadzonego rejestru użytkowników wieczystych, obejmującego 395 podmiotów 
wynika, że roczna suma dochodów z tytułu użytkowania wieczystego wynosi  
277 479,96 zł. Z kolei z tytułu umów dzierżawy dotyczących 920 podmiotów (dzierżawy 
roczne i miesięczne) roczny dochód gminy wynosi 618 606,37 zł. 

Ponadto w 2019 roku Wydział Gospodarki Nieruchomościami wydał: 

 31 zaświadczeń dotyczących zapłaty jednorazowej opłaty z tytułu 
przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności, 

 55 decyzji podziałowych zatwierdzających podziały nieruchomości 
stanowiących własność prywatną oraz 7 decyzji dotyczących nieruchomości 
będących własnością Gminy Końskie, 

 zaświadczenia dotyczące przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 
gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych 
gruntów dotyczące 2587 podmiotów podlegających przekształceniu,  

 101 zaświadczeń dotyczących numerów porządkowych na wniosek 
właścicieli nieruchomości oraz 150 zaświadczeń w związku z nadaniem 
nazw ulic w miejscowości Koczwara. 
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6. Urbanistyka, gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

 

Gospodarka odpadami komunalnymi  
 
Do realizacji usługi polegającej na odbiorze wszystkich odpadów komunalnych  

od właścicieli nieruchomości wytworzonych na obszarze miasta i gminy Końskie,  
w tym z nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne,  
w ramach przeprowadzonego przetargu zostało wyłonione Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej Sp. z o.o. w Końskich. Z ww. przedsiębiorstwem została zawarta roczna 
umowa na wykonanie wspomnianej usługi tj. umowa ZP-272.2.62.2018.EP z dnia 
27.12.2018 r. W roku 2019 zrealizowana została umowa dot. świadczenia usługi 
zagospodarowania odpadów komunalnych wytworzonych na terenie miasta i gminy 
Końskie na łączną kwotę 2 718 727,34 zł. 

Ilość odpadów zmieszanych odebranych od właścicieli nieruchomości  
oraz zebranych z terenów ogólnodostępnych gminy w ramach systemu gospodarowania 
odpadami komunalnymi w 2019 r. wyniosła 9 163,48 ton (Mg.) 
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W ramach działań edukacyjnych promujących selektywne zbieranie odpadów oraz 
utrzymanie czystości i porządku na terenach publicznych Miasta i Gminy Końskie została 
wsparta akcja "Sprzątania świata" prowadzona przez szkoły podstawowe na terenie  
Miasta i Gminy Końskie.  

 
 
Zwalczanie barszczu Sosnowskiego  
 
W 2019 r., w ramach zawartych umów z Przedsiębiorstwem Gospodarki  

Komunalnej Sp. z o.o. w Końskich realizowane były zadania Zwalczanie barszczu 
Sosnowskiego na terenie miasta i gminy Końskie. Łącznie w 2019 r. na likwidację barszczu 
Sosnowskiego wydatkowano kwotę 23 009,22 zł, w tym dotacja z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w ramach podpisanych 
umów z Gminą Końskie wyniosła 17 018,30 zł. Kwota 5 990,92 stanowiła środki  
własne Gminy Końskie. 

 
Ład przestrzenny  
 
Stopień pokrycia obszaru gminy miejscowymi planami zagospodarowania 

przestrzennego wynosi około 6% jej powierzchni. W 2019 r. uchwalono 9 planów 
miejscowych. Piętnaście kolejnych znajdowało się w trakcie opracowywania. 
Rada Miejska w Końskich podjęła następujące uchwały dotyczące miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego: 

 

Lp 

Uchwały o przystąpieniu  
do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 

podjęte w 2019r. 

Miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego uchwalone w 2019r. 

1 Uchwała Nr VI/39/2019 z dnia 29 
marca 2019 r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia zmiany studium 
uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego miasta i gminy 
Końskie.  
(zmiana dotyczy wprowadzenia w 
miejscowości Bedlenko i Trzemoszna 
udokumentowanych złóż kopalin) 

Uchwała Nr VI/36/2019z dnia 29 marca 2019 r.,
w sprawie uchwalenia  miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obejmują-
cego działki nr 3173/43, 3173/44, 3173/45, 
3173/46, 3173/47, 3173/48, 3173/49 oraz 
część działki nr 3184/1 zlokalizowane przy 
ulicy Folwarcznej w Końskich oraz część 
działki nr 410 zlokalizowanej w miejscowości
Pomyków. 

2 Uchwała Nr VI/40/2019, z dnia  29 
marca 2019 r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
obejmującego część sołectwa 
Koczwara. 

Uchwała Nr VI/37/2019 z dnia 29 marca 
2019 r., w sprawie zmiany części miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego
obejmującego fragment terenu miasta 
Końskie pomiędzy ul. Krakowską, 
Mjr. Hubala, Polną i Kielecką 



Raport o stanie Gminy Końskie 2019 

‐ 13 ‐ 
 

 

3 Uchwała Nr VI/41/2019 z dnia  29 marca 
2019 r., w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmiany części miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
obejmującego fragment terenu miasta 
Końskie w granicach ulic: Kazanowskiej, 
Krakowskiej, Gimnazjalnej, Kpt. Stoińskiego
oraz Marszałka Piłsudskiego.  

Uchwała Nr VI/38/2019 z dnia 29 marca 
2019 r., w sprawie uchwalenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obejmującego sołectwo 
Rogów 

4 Uchwała Nr IX/67/2019 z dnia 
27 czerwca  2019 r., w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obej-
mującego sołectwo Nieświń. 

 

Uchwała Nr IX/66/2019 z dnia 27 czerwca 
2019 r., w sprawie uchwalenia zmiany części 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obejmującego fragment 
terenu miasta Końskie w granicach ulic: 
Krakowską, Mjr. Hubala, Polną i Kielecką 

5  Uchwała Nr XIII/113/2019 z dnia 
03 października 2019 r. w sprawie 
uchwalenia  miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dla działek 
nr 4289/5, 6238/16, 4289/8, 4279/16 
w Końskich 

6  Uchwała Nr XV/127/2019 z dnia 29 listopada 
2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany części 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obejmującego fragment 
terenu miasta Końskie w granicach ulic: 
Południowej, Jana Piwnika Ponurego, 
Robotniczej, Mjr.] Hubala, 16 Stycznia 
i Zamkowej 

7  Uchwała Nr  IX/65/2019 z dnia 27 czerwca 
2019 r., w sprawie uchwalenia  zmiany części 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego fragmentu terenu miasta 
Końskie oraz sołectwa Kornica 

8  Uchwała Nr XIII/112/2019 z dnia 
3 października 2019 r., w sprawie uchwalenia 
zmiany miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego fragmentu terenu miasta 
Końskie w rejonie ulic: Staszica, 
Warszawskiej i Wjazdowej  
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Ponadto wydano 43 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,  
554 zaświadczenia o przeznaczeniu działek w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego oraz 30 wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. 

 
Pozostałe wybrane zadania 

 
 prowadzono 231 postępowań w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budowy 

budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wielorodzinnych oraz budynków 
usługowych i produkcyjnych, 

 prowadzono 29 spraw związanych z remontami i naprawami lokali wchodzących  
w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Końskie zakończonych wystawieniem 
zleceń na realizację prac remontowych, 

 prowadzono 61 spraw dotyczących najmu lokali z mieszkaniowego zasobu Gminy 
Końskie w celu opracowania przez Komisję Mieszkaniową projektu listy 
mieszkaniowej, 

 przez cały 2019 rok na  bieżąco wprowadzano do systemu komputerowego złożone 
przez właścicieli  nieruchomości deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, które wynikały ze zmiany okoliczności wpływających  
na wysokość tej opłaty ( około 500 deklaracji), 

 dokonywano weryfikacji i uszczelnienia Systemu Monitorowania Odpadów 
Komunalnych, 

 przeprowadzono 10 postępowań z zakresu ocen oddziaływania przedsięwzięć                        
na środowisko, 

 wydano 75 postanowień opiniujących podziały nieruchomości, 

 wydano 38 decyzji zezwalających na usunięcie drzew. 
 

7. Edukacja, kultura i sport 

Zadania z zakresu sportu realizowane są przez gminę głównie w postaci planów  
i programów, dlatego też ich omówienie znalazło się w Raporcie w rozdziale dotyczącym 
realizacji tych właśnie dokumentów. Sprawy kulturalne realizowane są w znacznym 
stopniu przez będący gminną instytucją kultury Miejsko - Gminny Dom Kultury, który  
jak już wspomniano wcześniej, zorganizował w 2019 r. kilkadziesiąt imprez i wydarzeń 
kulturalnych. 
  W zakresie edukacji Gmina Końskie w 2019 r. realizowała zadania oświatowe 
prowadząc 16 jednostek oświatowych, w skład których wchodziło 10 szkół podstawowych, 
12 przedszkoli publicznych, 2 punkty przedszkolne. Aktualna liczba miejsc  
w przedszkolach na terenie gminy Końskie wynosi odpowiednio:  w publicznych 885;  
w niepublicznych 335; łącznie 1220.  Przekracza ona liczbę dzieci w wieku przedszkolnym 
zamieszkałych na terenie gminy (na podstawie danych z rejestru mieszkańców miasta  
i gminy Końskie wg. stanu na dzień 27.11.2019 r. liczba dzieci w wieku przedszkolnym 
zamieszkujących gminę wynosiła 1142). Dodatkowo Gmina Końskie dysponuje  miejscami 
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w publicznych  innych formach wychowania przedszkolnego do których w roku 2019 
uczęszczało 58 dzieci.   

W Gminie Końskie funkcjonuje 10 szkół  podstawowych publicznych  
oraz 1 prywatna. Na obszarze wiejskim funkcjonuje 8 szkół podstawowych gdzie  w roku 
szkolnym 2019/20 1095 uczniów uczyło się w 77 oddziałach.  
W mieście  funkcjonują 2 szkoły podstawowe publiczne, do których w roku szkolnym 
2019/20  uczęszczało 1239 uczniów uczących się w  57 oddziałach. Dodatkowo na terenie 
miasta funkcjonuje Prywatna Szkoła Podstawowa, do której w roku szkolnym  2019/2020 
uczęszcza 53 uczniów. 
 

Zadania oświatowe w Gminie Końskie  realizowane były również przez jednostki 
niepubliczne tj. 6 niepublicznych przedszkoli  do których uczęszczało  średnio 
miesięcznie 283 uczniów. W 2019 r. Gmina Końskie przekazała jednostkom 
niepublicznym pełną należną im zgodnie z prawem dotację, której wysokość  
w podziale na jednostki oświatowe przedstawia się następująco: 

 

Lp. Nazwa niepublicznej placówki oświatowej  
Dotacja 
przekazana 
 [zł] 

PRZEDSZKOLA 
1.  Niepubliczne Przedszkole „Bajkowa Kraina” w Końskich 556 708,30

2.  Niepubliczne Przedszkole „Akademia Przedszkolaka”  
w Końskich 

550 438,36

3.  Niepubliczne Naukowe Przedszkole Integracyjne „Mini College“ 
 w Końskich 

218059,350

4.  Niepubliczne Przedszkole „MIŚ” w Końskich     317 018,39
5.  Niepubliczne Przedszkole „Czarodziejski Młynek” w Końskich 1 219 797,59

6.  Niepubliczne Przedszkole „Słoneczko” w Końskich 225 524,63

Ogółem Przedszkola: 3 087 546,62

SZKOŁY  PODSTAWOWE 
1.  Prywatna Szkoła Podstawowa w Końskich 427 601,06
2.  Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Końskich 

(klasa gimnazjalna zakończyła działalność 31.08.2019 r.) 
49 142,05

Ogółem   Szkoły Podstawowe: 
476 743,11

Łączna wartość udzielonej w 2019 roku dotacji niepublicznym 
podmiotom oświatowym:  

3 564 289,73
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Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli. 

 
Zgodnie z  ustawą z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe  Gmina Końskie 

zapewnia bezpłatny transport dzieci i młodzieży do publicznych szkół i przedszkoli, 
gwarantując jednocześnie opiekę w trakcie jego trwania. Łączny koszt związany  
z dowozem w 2019 roku wyniósł – 944 387,96 zł  
Liczba dzieci dowożonych  ( średniomiesięcznie): styczeń- czerwiec 2019 r. – 430 uczniów 
oraz transportem dostosowanym dla dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością – 56 uczniów; 
wrzesień – grudzień  2019 r – 350 uczniów oraz transportem dostosowanym dla dzieci  
z orzeczoną niepełnosprawnością – 54 uczniów. 
 
Opieka nad dziećmi do lat 3 

  W 2019 r. w Końskich funkcjonowały dotowane przez Gminę Końskie dwa 
niepubliczne żłobki:  „Słoneczko”   ( 30 miejsc ) oraz „Bajkowa Kraina” (25 miejsc).  
W ciągu całego roku obydwa żłobki wykorzystywały ok. 80%  dostępnych miejsc. 
Działające żłobki otrzymywały dotację 300 zł miesięcznie na każde objęte opieką dziecko. 
Łącznie w roku 2019 dotacja celowa dla żłobka „Słoneczko” wyniosła 90 300,00 zł oraz 
dla żłobka  „Bajkowa Kraina” 68 700,00 zł. 

8. Pomoc społeczna 

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane są w Gminie Końskie  
za pośrednictwem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich  
(M-GOPS). Jest on gminną jednostką budżetową utworzoną w celu realizacji zadań 
własnych oraz zleconych Gminie. Organizuje i koordynuje całość inicjatyw, przedsięwzięć  
i zabezpieczeń na rzecz mieszkańców gminy oraz osób potrzebujących pomocy z zakresu 
szeroko rozumianej pomocy społecznej.  

W 2019 roku Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskich,  
tak jak w poprzednich latach, realizował zadanie własne gminy o charakterze 
obowiązkowym, polegające na organizowaniu i świadczeniu usług opiekuńczych,  
w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług 
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Usługi opiekuńcze obejmowały 
swoim zakresem pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę 
higieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgnację, oraz w miarę możliwości, zapewnienie 
kontaktów z otoczeniem. W okresie od stycznia do grudnia 2019 r. usługi opiekuńcze 
świadczone były dla  98  osób, w tym 6 osobom przyznano usługi opiekuńcze w formie 
pomocy sąsiedzkiej. Ogólna liczba świadczeń w 2019 r. wyniosła 31 152 na kwotę  
1 199 222,91zł. 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskich w 2019 roku realizował 
również specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi  
w miejscu zamieszkania, które należą do zadań zleconych gminy, a środki na ten cel 
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pochodzą z budżetu państwa. W okresie od stycznia do grudnia 2019 r. przyznano tego 
typu usługi 23 osobom (11  dzieci  i  12 dorosłych). 

Realizowanie przez M-GOPS w Końskich usług opiekuńczych oraz 
specjalistycznych usług opiekuńczych z zaburzeniami psychicznymi zmniejsza 
zapotrzebowanie na opiekę instytucjonalną w domach pomocy społecznej i jednocześnie 
pozwala zmniejszyć koszty jakie ponosi gmina w związku z umieszczeniem podopiecznych 
w tych placówkach. Porównując lata 2017-2019 liczba świadczeniobiorców korzystających 
z pomocy w formie usług opiekuńczych wzrasta, a specjalistyczne usługi opiekuńcze  
dla osób z zaburzeniami psychicznymi od trzech lat są na podobnym poziomie. 

Liczba osób korzystająca z pomocy w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług 
opiekuńczych z zaburzeniami psychicznymi na przełomie lat 2017-2019. 

Lp. Lata 
Ilość świadczeniobiorców 

objętych pomocą w formie 
usług opiekuńczych 

Ilość świadczeniobiorców objętych 
pomocą w formie specjalistycznych 
usług opiekuńczych z zaburzeniami 

psychicznymi 

1. 2017 81 osób   22 osoby 

2. 2018 96 osób 25 osób 

3. 2019 98 osób   23 osoby 

 

Ponadto w ramach działań M-GOPS w Końskich współfinansowany jest pobyt  
w domach pomocy społecznej osób wymagającym całodobowej opieki z powodu wieku, 
choroby lub niepełnosprawności, niemogącym samodzielnie funkcjonować w codziennym 
życiu. W 2019 roku w domach pomocy społecznej przebywało 69 osób - mieszkańców 
Gminy Końskie, z czego Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskich  
skierował 18 osób. Łączny koszt utrzymania wszystkich 69 osób w 2019 r. wyniósł  
1 496 993,39 zł.  

Dodatkowo w ramach prowadzonej działalności M-GOPS świadczy (poza realizacją 
szeregu programów i strategii) wiele innych form wsparcia dla osób potrzebujących,  
jak choćby: dodatki mieszkaniowe (na dzień 31 grudnia 2019 r. wypłacono dodatki 
mieszkaniowe na kwotę  183 775,95 zł), dodatki energetyczne (wydano 57 decyzji 
przyznających dodatek energetyczny  na łączna kwotę 3 466,82 zł  dla 26 rodzin), 
stypendia i zasiłki szkolne ( w 2019 roku wypłacono świadczenia pieniężne dla  
113 uczniów na  łączną kwotę 87 160,00 zł). 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskich w 2019 r. zajmował się ponadto 
realizacją programów, planów i funduszy rządowych, jak choćby: 500+, Dobry Start  
- tzw. 300+ czy  fundusz alimentacyjny. 
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9. Ochrona przeciwpożarowa, 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 2019 r. nie zaszły 
okoliczności uzasadniające uruchomienia przewidzianych planami działań. 

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 2019 roku na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych wydatkowano 
1 180 383,71 zł. Wydatki z budżetu gminy ponoszone na ten cel to przede wszystkim: 
zakup sprzętu 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.  
Jedenastu jednostkom OSP w 2019 r. przyznano dotacje celowe w łącznej  
kwocie 763 616 zł. Kwota ta była wyższa o ponad 500 tyś zł w stosunku do roku 2018.  
 
Dotacje celowe przyznane jednostkom OSP w 2019 roku: 
 

 Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Modliszewice – dofinansowanie  
zakupu – 479 906,00 zł, 

 Dofinansowanie do wydatków inwestycyjnych -modernizacja strażnicy  
oraz zagospodarowanie terenu OSP Kazanów – 35 000,00 zł. 

 Dofinansowanie do wydatków inwestycyjnych – ocieplenie budynku strażnicy  
OSP Pomorzany – 30 000,00 zł, 

 Dofinansowanie do wydatków inwestycyjnych OSP Dziebałtów- rozbudowa 
strażnicy – 159 900,00 zł, 

 Dofinansowanie do wydatków inwestycyjnych – ocieplenie budynku strażnicy  
OSP Bedlno – 19 610,00 zł, 

 Dofinansowanie do zakupu sprzętu pożarniczego – 12 000,00 zł, 

 Dofinansowanie do zakupu drabiny ratowniczej dla jednostki  
OSP Wąsosz – 3 000,00 zł, 

 Dofinansowanie do zakupu aparatu powietrznego z czujnikiem bezruchu  
dla jednostki OSP Kazanów – 4 200,00 zł, 

 Dofinansowanie do zakupu pompy pływającej dla jednostki  
OSP Kornica – 5 000,00 zł, 

 Dofinansowanie do zakupu pompy szlamowej dla jednostki  
OSP Nieświń  – 5 000,00 zł, 

 Dofinansowanie do zakupu sprzętu pożarniczego dla jednostki  
OSP Końskie – 10 000,00 zł. 
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Każdy ochotnik straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym  

czy szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę, 
otrzymuje ekwiwalent pieniężny. W 2019 roku przeznaczono środki pieniężne na wypłatę 
ekwiwalentu dla członków OSP z terenu miasta i gminy w Końskich za udział w akcjach 
ratowniczo-gaśniczych i szkoleniu pożarniczym w kwocie 47 719,88 zł.  
 
 

10. Sprawy obywatelskie 
 

W zakresie ewidencji ludności dokonano: 

 841 zameldowań na pobyt stały, 

 236 zameldowań na pobyt czasowy, w tym 56 dotyczące cudzoziemców, 

 1260 wymeldowań z pobytu stałego, 

 wydano 937 zaświadczeń o zameldowaniu oraz  

 w odpowiedzi na składane wnioski udostępniono dane osobowe 615 osób. 

W zakresie dowodów osobistych: 

 przyjęto 2304 wniosków o wydanie dowodu osobistego, 

 wydano 2329 dowodów, 

 przyjęto 328 zgłoszeń o utracie dowodu. 

Od marca 2019 roku wprowadzone zostały dowody osobiste z warstwą  
elektroniczną (e-dowody). 

Ponadto w Wydziale Spraw Obywatelskich w roku 2019: 

 wydano łącznie 141 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (wartość 
sprzedaży napojów alkoholowych wyniosła 35.937.273 złote, co stanowi wzrost  
do roku poprzedniego o 3,4%), 

 złożono 1611 wniosków dotyczących wpisów do Centralnej Ewidencji i Informacji  
o Działalności Gospodarczej (w tym 254 dotyczące rozpoczęcia prowadzenia 
działalności gospodarczej i  149 wykreślenia z ewidencji ). 
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11. Statystyki Urzędu Stanu Cywilnego 
 

WYSZCZEGÓLNIENIE 2019 r. 

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

602 
 

39 
563  

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

156 
 

99 
46 
11 

Sporządzone akty zgonu 868 

Ilość par małżeńskich odznaczonych medalami za długoletnie 
pożycie małżeńskie 

33 

Ilość wyroków rozwodowych wpisanych do ksiąg małżeństw 92 

 

W przedstawionym zestawieniu zauważyć można utrzymującą się, w stosunku  
do roku 2018 i lat wcześniejszych niekorzystną, znaczną różnicę pomiędzy liczbą zgonów 
a urodzeń. Innym charakterystycznym w ostatnich latach zjawiskiem jest sięgający  
w 2019 r. niemal 30% udział ślubów cywilnych w ogólnej liczbie zawieranych małżeństw 
oraz zwiększająca się ilość rozwodów.  



Raport o stanie Gminy Końskie 2019 

‐ 21 ‐ 
 

 

II. REALIZACJA POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII 
 
Programy roczne 
 

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 

W dniu 31 października 2018 r. Rada Miejska w Końskich podjęła uchwałę  
Nr LVIII/540/2018 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Końskie  
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  
na rok 2019, zwanego dalej Programem. Stanowił on kontynuację dotychczasowej 
współpracy Gminy Końskie z organizacjami pozarządowymi.  
 

Współpraca Gminy Końskie z organizacjami pozarządowymi w roku 2019 miała 
charakter finansowy i pozafinansowy.  

Współpraca o charakterze finansowym polegała w szczególności na zlecaniu 
realizacji zadań publicznych w trybie otwartego konkursu ofert, przeprowadzonego  
na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  
  W ramach realizacji Programu Burmistrz Miasta i Gminy Końskie ogłosił jeden 
otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze sportu, kultury  
wypoczynku i zdrowia. Wpłynęło łącznie 11 ofert, w tym 8 ofert na zadania w zakresie 
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz 3 oferty na realizację zadań w zakresie 
działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.  
Na realizację zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego oraz ochrony i promocji zdrowia nie złożono żadnej oferty.  
W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego Burmistrz Miasta i Gminy 
Końskie przyznał organizacjom pozarządowym dotacje na realizację 11 zadań publicznych  
w łącznej wysokości 334 000 zł. 

Środki zostały przyznane na wsparcie realizacji zadań w następujących obszarach 
działalności pożytku publicznego: 

1) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – 8 zadań na łączną  
kwotę 314 000 zł, 

2) działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży  
– 3 zadania na kwotę 20 000 zł. 
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Wykaz podmiotów, którym przyznano dotacje na realizację zadań w zakresie wspierania  
i upowszechniania kultury fizycznej  

Lp. 
Nazwa 

organizacji 
pozarządowej 

Nazwa zadania 
Kwota 

przyznanej 
dotacji 

Kwota środków 
finansowych 

zaangażowanych 
przez organizację 

pozarządową  
w realizację 

zadania 

1. Miejski Klub 
Sportowy 
Neptun „MKS – 
NEPTUN” 
Końskie 

Szukamy następców  
Roberta Lewandowskiego 
 

118 000 zł 6 650,39 zł

2. Koneckie 
Stowarzyszenie 
Sportowe Piłki 
Ręcznej 

Prowadzenie szkolenia 
dzieci i młodzieży oraz 
organizacja  i uczestnictwo 
we współzawodnictwie 
sportowym w dyscyplinie 
piłka ręczna 

125 000 zł 7 863,21 zł

3. Uczniowski Klub 
Sportowy 
„OLIMPIA” 

Piłka ręczna szansą  
na przyszłość 
 

25 000 zł 2 664,25 zł

4. Uczniowski Klub 
Sportowy 
„WODNIK” 

Trening pływacki – jeden  
ze sposobów na zdrowy  
i aktywny tryb życia 

14 000 zł 8 779,04 zł

5. Uczniowski Klub 
Sportowy 
„Koneckie 
Stowarzyszenie 
Sportu i Rekreacji” 

Pływamy i podnosimy 
sprawność i kondycję 
fizyczną 

6 000 zł 702,20 zł

6. Konecki Klub 
Karate 
Kyokushin 

Karate pasją życia 8 000 zł 2 968 zł

7. Stowarzyszenie 
Sportowe FAIR 
PLAY  

Konecki sport amatorski 
 

16 000 zł 3 500 zł

8. Uczniowski Klub 
Sportowy 
„Koneckie 
Stowarzyszenie 
Sportu i Rekreacji” 

Rekreacja i sport łączy 
pokolenia 

2 000 zł 133,11 zł

RAZEM: 314 000 zł 33 260,20 zł

 



Raport o stanie Gminy Końskie 2019 

‐ 23 ‐ 
 

 
Wykaz podmiotów, którym przyznano dotacje na realizację zadań w zakresie działalności  
na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży 
Lp. Nazwa organizacji 

pozarządowej 
Nazwa zadania Kwota 

przyznan
ej dotacji 

Kwota środków 
finansowych 

zaangażowanych 
przez 

organizację 
pozarządową  
w realizację 

zadania 
 

1. Towarzystwo 
Przyjaciół Dzieci 
Oddział Powiatowy 
w Końskich 

Kolonie 
wypoczynkowe  
w Ośrodku Kolonijnym 
„MAGNAT” w Łebie 

13 400 zł 105 570,20 zł

2. Uczniowski Klub 
Sportowy 
„OLIMPIA” 

Wakacje dla 
aktywnych 

3 600 zł 44 662,84 zł

3. Parafia 
Rzymskokatolicka  
pw. Chrystusa 
Odkupiciela  
w Końskich 

Kolonie 
wypoczynkowe  
w Domu Wczasowym 
„Teresa”  
w Zakopanem 

3 000 zł 8 529 zł

 
RAZEM: 20 000 zł 158 762,04 zł

 
Ostatecznie na zadania realizowane w ramach zawartych umów Gmina Końskie 

przekazała środki finansowe w wysokości 334 000 zł, w tym na zadania z zakresu 
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w wysokości 314 000 zł, co stanowi  
ok. 94,01% kwoty dotacji ogółem oraz na zadania w zakresie działalności na rzecz dzieci  
i młodzieży,  w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w wysokości 20 000 zł, co stanowi  
ok. 5,99% kwoty dotacji ogółem  

Podmioty dotowane wykorzystały środki w wysokości 322 090,60 zł, co stanowi 
96,43% kwoty przekazanych dotacji. Tak wysoki wskaźnik wykorzystania środków 
otrzymanych w ramach zawartych umów świadczy nie tylko o racjonalnym planowaniu 
wydatków, ale również o ich prawidłowym rozliczaniu.  
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Procentowy podział dotacji na zadania zrealizowane w roku 2019 

 
Z przedstawionego powyżej wykresu wynika, że zdecydowaną większość środków 

jakie Gmina Końskie przekazała organizacjom pozarządowym na realizację zadań 
publicznych w 2019 roku, stanowiły dotacje na zadania z zakresu wspierania  
i upowszechniania kultury fizycznej. W obszarze tym od lat obserwuje się największą 
aktywność organizacji pozarządowych, a tym samym największą liczbę  
zrealizowanych zadań. 

Współpraca Gminy Końskie z organizacjami pozarządowymi o charakterze 
pozafinansowym odbywała się w roku ubiegłym w następujących formach:  

 wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności  
(np. prowadzenie na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Końskich 
www.umkonskie.pl zakładki przeznaczonej dla organizacji pozarządowych 
organizacje pozarządowe ), 

 konsultowanie z organizacjami pozarządowymi projektów aktów normatywnych  
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,  

 tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym złożonych  
z przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli Urzędu Miasta  
i Gminy w Końskich, np. Konecka Rada Sportu,  

 udzielanie organizacjom pozarządowym pomocy merytorycznej w zakresie 
realizacji zadań publicznych,  

 obejmowanie Patronatem Honorowym Burmistrza Miasta i Gminy Końskie 
przedsięwzięć realizowanych przez organizacje pozarządowe. W roku 2019 objęto 
patronatem łącznie 23 różnorodne przedsięwzięcia i wydarzenia. 

 

 

 

 

94,01%

5,99%

Dotacje 2019

wspieranie i upowszechnianie
kultury fizycznej

wypoczynek dzieci i młodzieży
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Programy wieloletnie 
 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje następujące wieloletnie 
programy działań społecznych i socjalnych (poza programami rządowymi): 

 
 

Gminny Program Wspierania Rodziny 

 
Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Końskich w 2019 r. realizował 

postanowienia ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej poprzez  
działania zawarte w Gminnym Programie Wspierania Rodziny na lata 2018-2020 
(uchwalonym przez Radę Miejską w Końskich w dniu 21 grudnia 2017r.  
Uchwała Nr XLIV430/2017) przez: 

 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskich (praca socjalna, 
asystent rodziny, świadczenia pieniężne i niepieniężne); 

 Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ; 

 Placówkę wsparcia dziennego działającą w formie specjalistyczno–opiekuńczej 
(świetlica środowiskowa); 

 Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie; 

 Klub Integracji Społecznej  (poradnictwo psychologiczne, terapeutyczne, prawne). 
 

Wszystkie wyżej wymienione podmioty działają w strukturach Miejsko–Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich. Ponadto realizacją zadań w zakresie wspierania 
rodziny zajmowały się również: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich, 
Komenda Hufca ZHP Końskie, która realizowała w/w zadania poprzez prowadzenie 
placówki wsparcia dziennego w formie świetlicy podwórkowej oraz stowarzyszenie 
Spinacz prowadzące placówkę wsparcia dziennego w formie opiekuńczo - specjalistycznej 
Koniczynka.  

W 2019 r. pomocą objętych zostało 1057 rodzin z czego 493 z terenów wiejskich. 
Rodziny o liczbie dzieci od  1 do 3 były głównymi beneficjentami świadczeń w roku 2019, 
natomiast najmniejszy udział w świadczeniach miały rodziny wielodzietne z liczbą dzieci  
4 i więcej. Spośród wszystkich rodzin z dziećmi  korzystających w 2019 r. ze świadczeń 
pomocy społecznej 364 to rodziny niepełne. Istotnym jest podkreślenie, że w stosunku  
do roku 2018  zmniejszyła się liczba rodzin korzystających z pomocy M-GOPS w 
Końskich, co może świadczyć o właściwym wykorzystywaniu świadczenia 
wychowawczego. 

W Końskich w roku 2019 r., z powodu wystąpienia bezradności w sprawach 
opiekuńczo – wychowawczych z opieki korzystało 68 rodzin, spośród których 37 to 
rodziny niepełne co stanowi 54% wszystkich rodzin korzystających z pomocy ze względu  
na wystąpienie problemów opiekuńczo-wychowawczych. 

Z kolejnej formy wsparcia, tj. wsparciem asystenta rodziny w  2019 r. korzystały  
42 rodziny, z tego 11 z terenu wsi. Liczba rodzin objętych asystenturą,  
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w której została wszczęta procedura „Niebieska karta”, wyniosła ok 4% ogółu rodzin 
asystenckich.  

W ramach realizacji Programu podejmowane były również inne działania,  
polegające m.in. na:  

 prowadzonych przez psychologa indywidualnych konsultacjach  
dla podopiecznych Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Końskich oraz pozostałych mieszkańców gminy, 

 rozpropagowano ulotki, broszury i poradniki dotyczące: metod wychowawczych, po 
które sięgają rodzice, gdy dziecko nie zachowuje się zgodnie z oczekiwaniami, 

 współfinansowano pobyt dzieci w pieczy zastępczej (łącznie 35 dzieci)  
oraz placówkach opiekuńczo – wychowawczych ( 14 dzieci), 

 prowadzono pracę z rodziną w formie konsultacji i poradnictwa specjalistycznego 
(pedagogicznego, prawnego, zawodowego, itp.), terapii systemowej rodzin, 
treningu umiejętności wychowawczych dla rodziców, psychoedukacji, mediacji.  

 
 

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 
Ofiar Przemocy w Rodzinie 

 
Do Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy                       

w Rodzinie w Końskich w 2019 r. wpłynęły 122 formularze „Niebieskie Karty”, z czego   
102 formularze „Niebieskie Kart”  zostało wszczętych  przez funkcjonariuszy Komendy 
Powiatowej Policji w Końskich, 14 formularzy założyli  pracownicy socjalni Miejsko-
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich, 6 zostało wszczętych  
przez przedstawicieli oświaty. 

Spośród 100 osób, co do których istniało podejrzenie, że doznają  przemocy  
w rodzinie, podobnie jak w latach poprzednich były głównie kobiety (74), 12 mężczyzn  
oraz 14 dzieci. W przypadku 16 rodzin wszczęto więcej niż 1 procedurę „Niebieskie 
Karty”. Osobami, co do których istniało podejrzenie, że stosują  przemoc w rodzinie  
w roku 2019 byli głównie mężczyźni (83). 

W 2019 r. objęto pomocą 112 rodzin, w których prowadzona była procedura 
„Niebieskie Karty” wszczęta  w 2019 roku i poprzednich latach. Do Sądu Rejonowego  
w Końskich zostało przesłanych 17 wniosków o sprawdzenie sytuacji małoletnich dzieci.  
Do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zgłoszono 10 wniosków  
o podjęcie czynności zmierzających do zastosowania leczenia odwykowego wobec osób  
w procedurze. Do Prokuratury Rejonowej w Końskich wystosowano 2 wnioski wobec 
sprawców przemocy o podejrzenie  popełnienia przestępstwa z art. 207 kk.                                                   
 W 2019 r. zamkniętych zostało 83 procedur „Niebieskich Kart”, 47 z powodu 
ustania przemocy i po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy oraz 17 z powodu 
rozstrzygnięcia o braku zasadności podejmowania działań.   

W roku sprawozdawczym pracownicy socjalni odebrali z dwóch rodzin 6-cioro 
dzieci na podstawie art. 12a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w sytuacji 
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bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą  w rodzinie. 
 Ponadto Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  
w Końskich w 2019 r. inicjował różnorodne działania mające na celu pomoc rodzinom 
doznającym przemocy, takie jak: szkolenia, warsztaty, indywidualne konsultacje  
dla mieszkańców, mediacje dla rodzin  oraz rozpowszechniał informacje  
o instytucjach udzielających pomocy w środowisku lokalnym.      
 

Gminny Program dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny 

 
Od 1 stycznia 2016 roku Miejsko–Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Końskich realizuje uchwałę Nr XVII/156/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia  
30 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Końskie Gminnego 
Programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny. 

Osobami uprawnionymi do korzystania z Programu są osoby zamieszkujące  
na terenie Gminy Końskie, którym przysługuje prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny 
przyznanej na podstawie ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Z ulg objętych Programem może 
korzystać cała rodzina, jak również poszczególni członkowie oddzielnie.  
Dokumentem identyfikującym osobę uprawnioną do korzystania z Programu jest Karta 
Dużej Rodziny przyznana na podstawie ustawy o Karcie Dużej Rodziny.  
Kartę Dużej Rodziny otrzymuje bezpłatnie każdy członek rodziny wielodzietnej.  
Program ma na celu promowanie modelu rodziny wielodzietnej, promowanie pozytywnego 
wizerunku rodziny wielodzietnej, umacnianie oraz wspieranie rodziny wielodzietnej. 
Na realizację Gminnego Programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny  
w 2019 roku wydatkowano kwotę 76 814,71 zł. Łącznie ze zniżek oferowanych przez 
gminę skorzystało 327 rodzin. 
 
Zestawienie kosztów realizacji Gminnego Programu wspierania rodzin wielodzietnych  
w formie Karty Dużej Rodziny w 2019 roku 

Lp.  Forma pomocy Koszt realizacji 

1. 50% zniżki w opłacie za nauczanie, wychowanie 
i opiekę w przedszkolu samorządowym w czasie 
przekraczającym wymiar zajęć 5 godzin dziennie 

12 036,42 zł 

2. Korzystanie z obiektów sportowych i rekreacyjnych 
Gminy Końskie z zastosowaniem 50% zniżki 

11 007,78 zł 

3.  20% zniżki w opłatach wnoszonych za pobór wody 
i odbiór ścieków z nieruchomości stanowiącej miejsce 
zamieszkania rodziny (ulga dotyczy tylko jednej 
nieruchomości) 

45 864,51 zł 
(w tym Mieszkaniowy 

Zasób Gminy w kwocie 
2 533,45 zł ) 
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4. Dopłata do opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w wysokości 2 zł na każde dziecko   

7 906,00 zł 
(w tym Mieszkaniowy 

Zasób Gminy w kwocie 
760,00 zł ) 

                                      

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz Przeciwdziałania Narkomanii 

 
Przyjęcie Programu na rok 2019 nastąpiło Uchwałą Nr LVIII/533/2018 Rady 

Miejskiej w Końskich z dnia 31 października 2018 r. (zmiana: uchwała Nr V/34/2019 Rady 
Miejskiej w Końskich z dnia 31 stycznia 2019 r.). 

W 2019 r. na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie  
w Końskich wykorzystano łącznie kwotę 706 890,75 zł. Środki w wysokości 460 273,75 zł 
zostały przekazane do dyspozycji M-GOPS w Końskich, zaś 246 617 00 zł pozostało  
w dyspozycji Urzędu Miasta i Gminy w Końskich (przeznaczone zostały na udzielanie 
dotacji). Środki te pochodziły z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych. 
W ramach realizacji zadań ujętych w Programie prowadzono m.in.  organizację zajęć 
pozalekcyjnych dla dzieci oraz finansowanie dzieciom pobytu w okresie letnim na 
koloniach. 
  Poniższa tabela obrazuje ilość dzieci objętych tą formą wypoczynku  
z uwzględnieniem dzieci z rodzin objętych pracą asystenta rodziny. 
 

Liczba dzieci uczęszczających PWD biorąca udział w wypoczynku letnim w 2019 r. 
 

Ilość dzieci w Placówce wsparcia 
dziennego M-GOPS w Końskich 

Ilość dzieci z Placówki wsparcia dziennego  
M-GOPS w Końskich uczestniczących  

w koloniach letnich 
60 18 

Ilość dzieci z rodzin objętych 
asystenturą 

Ilość dzieci uczestniczących w koloniach  
z rodzin objętych asystenturą 

25 16 

 

Koszt finansowania Placówki Wsparcia Dziennego w 2019r. wyniósł 270.140,56 zł.  
  Ponadto do  Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
w Końskich w 2019 r. wpłynęło 75 wniosków, w tym 4 wnioski skierowane były do osób  
z rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny. GKRPA skierowała 20 wniosków do Sądu 
Rodzinnego w Końskich celem zastosowania obowiązku leczenia odwykowego. 
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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 2019 przyznano 62 takie stypendia (o 5 więcej niż w 2018 r.), na wypłatę których 
wydatkowano kwotę 250 761,70 zł. Dwa stypendia przyznano z inicjatywy Burmistrza, 
natomiast na wnioski klubów sportowych stypendia otrzymali zawodnicy Koneckiego 
Stowarzyszenia Sportowego Piłki Ręcznej (28 stypendiów), Miejskiego Klubu Sportowego 
Neptun „MKS-NEPTUN” Końskie (29 stypendiów), Międzyszkolnego Uczniowskiego 
Klubu Sportowego „HERKULES” (2 stypendia) oraz Koneckiego Stowarzyszenia Sportu  
i Kultury (1 stypendium).  

Poza stypendiami gmina przyznaje nagrody dla osób fizycznych za osiągnięte 
wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowej. W roku 2019 r. przyznano  
3 nagrody pieniężne dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe we współzawodnic-
twie sportowym na łączną kwotę 1 400,00 zł. Nagrody otrzymali zawodnicy Koneckiego 
Klubu Karate Kyokushin. 
 
Stypendia naukowe 
 
Innym gminnym programem skierowanym do uzdolnionej młodzieży regulowane jest 
wsparcie w postaci stypendiów naukowych. W roku 2019 przyznano 123 stypendia  
(o 6 więcej niż w roku 2018) na kwotę 59 560,00 zł.   
 
Wsparcie w tej formie otrzymali odpowiednio: 

OKRES 
Liczba uczniów 

szkół 
podstawowych 

Liczba uczniów 
klas 

gimnazjalnych 
Łączna kwota 

W okresie  
od stycznia do czerwca 

35 29 36 960,00 zł

W okresie  
od września do grudnia 

43 16 22 600,00 zł

RAZEM 78 45 59 560,00 zł
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Program ograniczenia niskiej emisji 

  

 Od września 2019r. pracownicy Wydział Urbanistyki Gospodarki Komunalnej  
i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy Końskie pomagają mieszkańcom gminy 
wypełniać wnioski o dofinansowanie w ramach rządowego programu Czyste Powietrze. 
Do końca roku wypełniono 36 takich wniosków. 

W ramach edukacji ekologicznej związanej z realizacją Programu Ograniczenia 
Niskiej Emisji został zorganizowany konkurs plastyczny dla szkół  pn. Śmieci nie palisz – 
segregujesz. Środowiska nie trujesz. 
 
Termomodernizacja budynków publicznych oraz pozostałe inwestycje sprzyjające 
ograniczeniu niskiej emisji 
 

W 2019 r. wykonano zadania inwestycyjne polegające  
na termomodernizacji Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Wiejskiego 
Domu Kultury w Kornicy (wraz z montażem fotowoltaiki, pompy ciepła oraz wymianą 
oświetlenia na energooszczędne). Trwały prace nad termomodernizacją budynku  
ZPO w Nieświniu oraz uruchomieniem komunikacji gminnej, a także systematycznie 
dokonywano wymiany oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Końskie  
na bardziej energooszczędne.  

Przygotowano i złożono wnioski w konkursach na dofinansowanie w zakresie 
termomodernizacji następujących obiektów: Gimnazjum nr 2 na ul. Partyzantów, 
budynków Zespołu Parkowo-Pałacowego w Końskich, budynków Muzeum Zagłębia  
Staropolskiego w Sielpi. 
 

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

 
Realizując „Gminny program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta 
i Gminy Końskie” w 2019 r. unieszkodliwiono 16 840,00 m2 (185,24 ton) materiałów 
zawierających azbest, znajdujących się na 6 dachach i zalegających na 106 posesjach.  
Łączna wartość poniesionych kosztów wyniosła 42 962,83 zł. Gmina na jego realizację 
pozyskała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Kielcach kwotę 30 073,98 zł  natomiast  z własnego budżetu wydatkowała 12 888,85 zł.  
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Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania  
bezdomności zwierząt 

 
W 2019 r. Gmina Końskie na realizację Programu przeznaczyła  

z budżetu  176.862,33 zł, wydatkując je na: 

 zakup karmy dla wolno-żyjących kotów – 10 521,75 zł, 

 wyłapanie bezdomnych zwierząt i ich transport do schroniska  
w Nowinach – 28 726,50 zł, 

 przyjęcie do schroniska w Nowinach bezdomnych zwierząt i zapewnienie  
im opieki – 105 400,00 zł, 

 sprawowanie opieki weterynaryjnej nad bezdomnymi zwierzętami – 8 545,08 zł, 

 kastrację/sterylizację kotów wolno-żyjących – 21 389,00 zł, 

 odbiór i utylizację zwłok padłych zwierząt bezdomnych – 2 280,00 zł. 

W roku 2019 z terenu Miasta i Gminy Końskie odłowiono i przekazano do 
schroniska 68 bezdomnych psów. Przekazano do adopcji 11 bezdomnych kotów oraz  
15 bezdomnych psów, które zostały poddane zabiegom kastracji/sterylizacji oraz 
szczepieniom.  
Za pośrednictwem zarejestrowanych społecznych opiekunów kotów wolno żyjących 
poddano kastracji/sterylizacji 67 kotów wolno żyjących.  

Ponadto rozpatrzono 102 wnioski dotyczące zabiegów sterylizacji/kastracji psów  
i kotów właścicielskich, wydano 22 skierowania na wykonanie zabiegów 
sterylizacji/kastracji  kotów wolno żyjących  przez zarejestrowanych w UMIG Końskie 
opiekunów  kotów wolno żyjących, przyjęto ok. 100 zgłoszeń dot. interwencji z udziałem 
bezdomnych zwierząt z terenu miasta i gminy Końskie oraz przeprowadzono 2 kontrole 
Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Nowinach. 

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 31.12.2019 r.  
do mieszkaniowego zasobu Gminy Końskie należy 371 lokali mieszkalnych, z tego: 

 188 lokali mieszkalnych zlokalizowanych w 41 budynkach wspólnotowych,  

 177 lokali mieszkalnych znajdujących się w 24 budynkach będących  
w 100 % własnością Gminy Końskie,  

 6 lokali mieszkalnych położonych w jednym budynku wynajmowanych od innego 
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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 335.584,18 zł, na remonty natomiast 75.000,00 zł. 
 
 

Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Końskie na lata 2017-2023  

 
W Programie ujęte zostały 22 główne i 11 uzupełniających przedsięwzięć  

rewitalizacyjnych. Na koniec 2019 r. dwanaście niżej wymienionych zadań było w fazie 
projektowania, realizacji  lub zostały zakończone:  
 

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

Projekt posiada pełną dokumentację techniczną. 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.  

 

 Adaptacja i rozbudowa budynku Gimnazjum Nr 2 na Centrum Kultury 
 
  Gmina posiada niezbędną dokumentację projektową oraz wszelkie niezbędne 
pozwolenia, a także zawartą umowę na realizację zadania. Trwają roboty budowlane. 
Przebudowa na podstawie projektu budowlanego obejmuje rozbudowę i przebudowę 
budynku Gimnazjum Nr 2 w Końskich na potrzeby Centrum Kultury. 
 

  Lodowisko przy ul. Warszawskiej 
  

 Gmina Końskie posiada pełną dokumentację budowlaną wraz z prawomocnym 
pozwoleniem na budowę i aktualnymi kosztorysami 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. 

 

  Centrum przesiadkowe przy ul. Wojska Polskiego 
 
    Podpisano Pre-umowę dla projektu pn. „Zintegrowane centrum przesiadkowe  

na terenie Gminy Końskie” w ramach Działania 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie 
zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Wartość zadania 
opiewa na kwotę 1 546 964,88 zł. W ramach inwestycji wykonano: nawierzchnię miejsc 
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postojowych dla busów, dróg manewrowych dla ruchu autobusów i busów  
na dotychczasowej nawierzchni z betonu asfaltowego, ciągów pieszych (chodników), 
nowe wiaty przystankowe i oświetlenie. Zawarto umowę na dostawę niskoemisyjnego 
taboru. 
 

 

 Park Miejski  
 
   Opracowano dokumentację projektową dotyczącą rewitalizacji Parku Miejskiego. 
Projekt znajduje się na liście rezerwowej (poz. 1) w ramach Osi priorytetowej 6 – Rozwój miast, 
Działania 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 
 

 Tereny sportowe przy ulicy Południowej   
 

Roboty planowane do realizacji na terenie przeznaczonym na cele sportu  
i rekreacji przy ulicy Południowej w Końskich realizowane są na podstawie posiadanej 
przez Gminę dokumentacji. Trwały prace nad budową budynku zapleczowo–biurowego.  
W ramach posiadanej dokumentacji złożono wniosek o dofinansowanie na realizację 
zadania polegającego na budowie stadionu lekkoatletycznego. 
 

 Zbiornik „Sielpia” wraz z Muzeum Zagłębia Staropolskiego 
 

Zbiornik 
 
Zawarto umowę o dofinansowanie zadania w ramach Działania 2.5, Osi priorytetowej 

II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Zadanie jest w 
trakcie realizacji, podzielone na II etapy. Zakończenie I etapu przewidziano na koniec czerwca 
2020 r. 

 
Muzeum Zagłębia Staropolskiego 

 
Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego 

„Budownictwo energooszczędne, część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. 
Trwa ocena wniosku. Zadanie zostało określone- jako część kompleksowego wniosku  
dot. Miast Północy-  jako kluczowe w ramach prac nad nową strategią rozwoju 
Województwa Świętokrzyskiego. 
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 Dostosowywanie oferty Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości  
i Świętokrzyskiego Inkubatora Przedsiębiorczości do potrzeb MŚP  
oraz mieszkańców  
 

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w celu podniesienia jakości 
świadczonych usług zrealizowało projekt „Wdrożenie pakietu proinnowacyjnych usług  
dla MŚP i firm typu start-up” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 2 Konkurencyjna gospodarka,  
Działania 2.1 Wsparcie świętokrzyskich IOB w celu zwiększenia poziomu 
przedsiębiorczości w regionie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Projekt zakładał przeszkolenie kadry KSWP 
świadczącej nowe lub ulepszone usługi. 

Obecnie KSWP oferuje pakiet proinnowacyjnych usług dedykowanych dla MŚP,  
w szczególności podmiotów znajdujących się we wczesnej fazie rozwoju tj. 
funkcjonujących na rynku nie dłużej niż 24 miesięcy od daty ich utworzenia. W pakiecie 
znajduje się 5 nowych/ulepszonych usług (bezpłatne usługi informacyjne, usługi księgowe, 
usługi szkoleniowe, usługi doradcze dla nowych firm, usługi doradcze proinnowacyjne).  
KSWP w 2019 r., w  zakresie rozbudowy infrastruktury wystąpiło o pozwolenie na 
adaptację II piętra budynku biurowego przy ul. Staszica 2a w celu poszerzenia oferty 
wynajmu. 
  Świętokrzyski Inkubator Przedsiębiorczości w zakresie budowy infrastruktury 
przygotował projekt budowy hal. ŚIP i uzyskał pozwolenie na budowę, przeprowadził 
procedurę wyboru wykonawcy budowy hal (produkcyjno-magazynowych). Przygotowano 
teren pod inwestycję. Powstała strona internetowa Świętokrzyskiego Inkubatora 
Przedsiębiorczości http://sip.pl. Rozpoczęto rozpoczął realizację pierwszych  
usług doradczych. 

 

 Sieć cieplna na obszarze rewitalizacji 
 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. opracowało dokumentację 
niezbędną do realizacji projektu. Przewidywany termin rozpoczęcia prac 2020 r. 

 

 Budowa małego ronda na skrzyżowaniu ulic: Piłsudskiego,  
Kazanowskiej i 3 Maja 

 
Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. 
 

 Stop przemocy w rodzinie 
 

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  
w Końskich podejmuje różnego rodzaju działania mające na celu pomoc rodzinom 
doznającym przemocy. W 2019 r. to m.in. 



Raport o stanie Gminy Końskie 2019 

‐ 35 ‐ 
 

- szkolenie w Szkole Podstawowej w Pomykowie „Postępowanie w związku  
z występowaniem przemocy w rodzinie –procedura „Niebieskie Karty”, 

- szkolenie w Szpitalu Św. Łukasza w Końskich „Postępowanie w związku                        
z występowaniem przemocy w rodzinie – procedura „Niebieskie Karty”, 

- organizacja edukacyjnych warsztatów dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego   
oraz grup roboczych „Jak poprawnie przeprowadzić rozmowę z osobą doznającą i stosującą 
przemoc w rodzinie”, 

- opracowanie i wydanie plakatu Zespołu Interdyscyplinarnego oraz ulotek informacyjnych 
dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

- szkolenie pt. „Procedury postępowania w zakresie zastosowania art. 12a ustawy  
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie”, 

-  indywidualne konsultacje dla mieszkańców z  zakresu pomocy w sytuacji występowania 
przemocy w rodzinie oraz przeciwdziałania i profilaktyki temu zjawisku. 
 

 Konecki Integrator Społeczny 
 

Realizacja założeń projektu obejmowała następujące działania mające  
na celu przeciwdziałanie i zapobieganie wykluczeniu społecznemu na obszarze 
rewitalizacji: 

• Gmina Końskie/Miejsko–Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskich  
w okresie od 01.05.2019 r. do 31.10.2021 r. realizuje projekt „Zielone Światło”  
w ramach Regionalnego Programu Województwa Świętokrzyskiego  
na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego  
w ramach Osi Priorytetowej 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem,  
Działania 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych, 
Poddziałania 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych. Gminna Końskie/ 
Miejsko–Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskich prowadzi projekt  
w partnerstwie. 

Partnerami projektu są: 

- Powiat Konecki / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich będący 
partnerem wiodącym, 

- Gmina Słupia Konecka / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupi, 

- Fundacja „TUO PORTU” TWOJA BEZPIECZNA PRZYSTAŃ w Kielcach, 

- Gmina Stąporków / Miejsko–Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie. 

Gmina Końskie / Miejsko–Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskich jest 
odpowiedzialny za realizację: 

• wsparcie rodziny w formie poszerzenia oferty Placówki Wsparcia Dziennego,  
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• remont i adaptacja dodatkowych pomieszczeń w budynku Miejsko – Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej, celem dostosowania do obowiązujących standardów 
pracy z dzieckiem i rodziną, utworzenie „Pokoju przyjaznego dziecku i rodzinie”. 

 
Program opieki nad zabytkami  

 
W ramach realizacji programu opieki nad zabytkami w 2019 r.:  

 zakończono prace zabezpieczające relikt dworu obronnego w Nowym Kazanowie, 

 kontynuowano starania o przejęcie od Naczelnej Organizacji Technicznej na rzecz 
gminy zabytkowej kuźni w Starej Kuźnicy, 

 otrzymano dofinansowanie na termomodernizację skrzydeł pałacu Małachowskich  
w Końskich, 

 rozpoczęto procedurę i przygotowano wzory dokumentów dotyczących dotacji 
celowej na odnowienie elewacji kamienic znajdujących się w centrum Końskich, 
ujętych w gminnej ewidencji zabytków, 

 podjęto starania o uzyskanie dofinansowania na termomodernizację zabytkowego 
obiektu Muzeum Zagłębia Staropolskiego w Sielpi, 

 w związku z przygotowywaniem nowej Strategii Rozwoju Województwa 
Świętokrzyskiego 2030+  wystąpiono do Marszałka Województwa o uwzględnienie 
w projektach strategicznych dofinansowania dla kompleksowego zagospodarowania 
obiektów muzeum w Sielpi, jako elementu o znaczeniu ponadregionalnym,  

 włączono się do współpracy przy organizowanej w Sielpi przez Stowarzyszenie 
Wychowanków Politechniki Częstochowskiej Międzynarodowej Konferencji 
Naukowej pt. Dziedzictwo kulturowe zabytków techniki oraz ich wpływ na rozwój 
współczesnych technologii przemysłowych, 

 przeprowadzono we współpracy z Komisją Opieki nad Zabytkami i Muzeum 
Regionalnym PTTK  Świętokrzyski Przedkongresowy Sejmik Krajoznawczy  
pod hasłem Możliwości wykorzystania turystycznego zabytków Staropolskiego 
Okręgu Przemysłowego, 

 opracowano dokumentację na przebudowę budynku dawnej stolarni w zespole 
pałacowym na potrzeby przyszłego Muzeum Ziemi Koneckiej, 

 opracowano dokumentację rewitalizacji zabytkowego centrum miasta oraz zespołu 
pałacowo-parkowego w Końskich. 

 
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 
ocenę stanu środowiska na terenie gminy z uwzględnieniem dziesięciu obszarów (celów) 
przyszłej interwencji:  
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 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.  
Narzędziem umożliwiającym ilościową i jakościową ocenę realizacji Programu Ochrony 
Środowiska są wskaźniki monitorowania. W niniejszym Programie Ochrony Środowiska  
wyznaczono wskaźniki, które będą wykorzystywane do oceny stopnia realizacji celów 
ochrony środowiska wyznaczonych na lata 2017 – 2020. Po zakończeniu tego okresu 
gmina podsumuje stopień realizacji POŚ oraz jego łączny efekt ekologiczny, wyrażony 
wartością wskaźników ekologicznych. Raport z realizacji „Program Ochrony Środowiska 
dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 roku” zostanie 
przedłożony Radzie Miejskiej w 2021 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. Do końca 2019 r., spośród  
36 wskaźników 25 zostało osiągniętych w całości bądź w znacznej części, pozostałe 
realizowane są proporcjonalnie do upływu czasu a także weryfikowane  pod kątem  
ich zasadności .  

Stopień realizacji wskaźników osiągniętych w całości bądź w znacznej części 
przedstawia poniższa tabela: 

 

Lp. Wskaźnik 
Jedn. 
miary 

Wartość 
do 2022 

Osiągnięty 

w roku 2019 

Osiągnięty  
od początku 

realizacji strategii 

1 Liczba zorganizowanych 
nowych miejsc parkingowych 

szt. 200 85 223 

2 Długość zmodernizowanej 
lub wybudowanej sieci 
elektrycznej 

km 40 0,353 
72,196 –wskaźnik 

osiągnięty 
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3 Długość zmodernizowanej 
lub wybudowanej sieci 
cieplnej 

km 2,2 0,748 1,7185 

4 Liczba przyłączy do sieci 
kanalizacji sanitarnej 

szt. 2 000 80 1745 

5 Długość wybudowanej 
sieci/przyłączy kanalizacji 
deszczowej 

km 7,5 0,723 3,138 

6 Liczba przydomowych 
oczyszczalni ścieków 

szt. 40 7 25 

7 Ograniczenie masy odpadów 
komunalnych ulegających 
biodegradacji kierowanych  
do składowania do 
określonego poziomu 

% 30 

Analiza 
wskaźnika -  

czerwiec 
2020 

17,49 

8 Osiągnięcie poziomu 
recyklingu i przygotowania  
do ponownego użycia 
następujących frakcji 
odpadów komunalnych: 
papieru, metali, tworzyw 
sztucznych i szkła 

% 65 

Analiza 
wskaźnika -  

czerwiec 
2020 

46,67 

9 Liczba akcji edukacyjno-
informacyjnych 

szt. 7 3 
13 - wskaźnik 

osiągnięty 

10 Sporządzony plan gospodarki 
niskoemisyjnej 

szt. 1 0 
1 - wskaźnik 
osiągnięty 

11 Powierzchnia przygotowanych 
terenów pod inwestycje 

ha 100 0 82,85 

12 Liczba przedsiębiorstw, które 
wprowadziły rozwiązania 
innowacyjne 

szt. 10 8 
12 – wskaźnik 

osiągnięty 

13 Powierzchnia utworzonych 
atrakcyjnych terenów 
przestrzeni publicznych 

ha 1,7 ok. 30 
32,9914 – 
wskaźnik 
osiągnięty 
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14 Liczba przedsięwzięć 
zwiększających atrakcyjność 
turystyczno-wypoczynkową 
miejscowości Sielpia 

szt. 8 2 
12 – wskaźnik 

osiągnięty 

15 Liczba nauczycieli, którzy 
ukończyli różne formy 
doskonalenia (kursy, studia 
podyplomowe) 

os. 200 7 90 

16 Liczba godzin zajęć 
pozalekcyjnych w szkołach 

go
dz. 

35 000 
ok. 6000 – 
trwa rok 
szkolny 

28 546 

17 Liczba finalistów i laureatów 
konkursów i olimpiad 
przedmiotowych 

os. 120 17 105 

18 Liczba zmodernizowanych 
placówek oświatowych 

szt. 18 3 8 

19 Liczba placówek oświatowych 
doposażonych w innowacyjne 
pomoce dydaktyczne 

szt. 18 18 

corocznie 18 

90 – wskaźnik 
osiągnięty 

20 Liczba zorganizowanych 
wydarzeń z edukacji 
obywatelskiej 

szt. 4 1 
8 - wskaźnik 
osiągnięty 

21 Liczba porad prawnych 
 i obywatelskich 

szt. 60 60 
736  – wskaźnik 

osiągnięty 

22 Stworzone i funkcjonujące  
e-BOI (elektroniczne Biuro 
Obsługi Interesanta) 

szt. 1 1 
wskaźnik 
osiągnięty 

23 Liczba zorganizowanych 
kursów i szkoleń zawodowych 

szt. 64 8 34 
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24 Liczba pracowników 
socjalnych, opiekunów oraz 
asystentów osób chorych, 
starszych i niepełnosprawnych, 
którzy ukończyli różne formy 
doskonalenia (kursy, 
szkolenia) 

os. 60 77 
346 - wskaźnik 

osiągnięty 

25 Liczba wdrożonych 
programów osłonowych 
i społeczno-socjalnych 

szt. 5 8 
45 - wskaźnik 

osiągnięty 

 

 

III. WYKONANIE UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ 
 

W 2019 r. Rada Miejska w Końskich podjęła łącznie 123 uchwały.  
W ramach procedury nadzorczej przewidzianej w ustawie z dnia 8 marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506),  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 83 uchwały, zaś do Regionalnej Izby Obrachunkowej  
40 uchwał. W roku 2019 Regionalna Izba Obrachunkowa, analizująca uchwały Rady 
Miejskiej pod kątem ich zgodności z prawem, nie wydała rozstrzygnięć nadzorczych 
uchylających uchwały Rady. Natomiast Wojewoda Świętokrzyski w toku podejmowanych 
czynności nadzorczych wydał dwa stwierdzenia nieważności uchwał Rady Miejskiej  
w części w odniesieniu do uchwał: Nr VI/38/2019 z dn. 29.03.2019 r. oraz  
Nr XIII/112/2019 z dn. 03.10.2019 r.   

Realizując obowiązek wynikający z ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu 
aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1461),  
53 uchwały Rady Miejskiej przekazane zostały do publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego.  

Rada Miejska w 2019 r. podjęła 42 uchwały o mocy obowiązującej jednorocznej 
oraz 81 uchwał o charakterze wieloletnim. 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 oraz  wieloletniej prognozie finansowej - 24  

 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – 12 

 komunikacja miejska- 11 

 roczne lub wieloletnie strategie, programy i plany – 8 
 

Wszystkie podjęte uchwały zostały zrealizowane w całości bądź, tak jak  
w przypadku uchwał wieloletnich w części, zgodnie z zawartymi w nich dyspozycjami 
Rady Miejskiej. 
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IV. WSPÓŁPRACA MIĘDZYSAMORZĄDOWA 

 
Związki porozumienia i stowarzyszenia samorządowe 

Staropolski Związek Miast i Gmin 

Staropolski Związek Gmin i Miast  (SZGiM) w 2019 roku realizował program 
EKOLOG – 15. W ramach programu zatrudniono 65 osób z gmin zrzeszonych tj. Końskie, 
Radoszyce, Fałków, Ruda Maleniecka, Smyków, Słupia Konecka oraz Gowarczów.  
Zatrudnienie w/w osób przyczyniło się do renowacji terenów zielonych, likwidacji dzikich 
wysypisk śmieci, renowacji poboczy i oczyszczenia rowów przydrożnych.  
Ponadto w ramach w/w programu przeprowadzone zostały prace pielęgnacyjno – 
porządkowe przy pomnikach pamięci narodowej. EKOLOG-15 ukierunkowany  
jest na ochronę przyrody, tworzy dogodne warunki do rozwoju turystyki poprzez poprawę 
estetyki koneckiego regionu, co w konsekwencji prowadzi również do poprawy jakości  
życia mieszkańców.   

         W 2019 roku Staropolski Związek Gmin i Miast przeprowadził cztery przetargi na 
dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych i solarnych w ramach projektu „OZE dla 
mieszkańców gmin SZGiM”. Podczas trzeciego przetargu wyłoniono Wykonawcę na 
dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych, natomiast w czwartym przetargu została 
wybrana firma odpowiedzialna za zaprojektowanie i montaż kolektorów słonecznych.  

W ramach przetargu wybrany został również nadzór inwestorski. Łącznie na terenie gmin 
zrzeszonych w SZGiM ma powstać 389 instalacji fotowoltaicznych i 38 instalacji 
solarnych. Projekt jest współfinansowany ze środków unijnych w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.  
Całość inwestycji to kwota powyżej 5,5 mln zł z czego 60% to dofinansowanie ze środków 
unijnych. Realizacja projektu jest odpowiedzią na zidentyfikowane problemy gmin  
i przysłuży się do poprawy jakości powietrza atmosferycznego dzięki redukcji 
zanieczyszczeń oraz podniesienia jakość i poziomu życia lokalnej społeczności.  
Planowany termin zakończenia prac to lipiec 2020.  

 

Miasta Północy 

Gmina Końskie była w 2019 r. inicjatorem zawiązania porozumienia Miast Północy. 
Dnia 21 października 2019 r. burmistrz Końskich oraz prezydenci miast:  
Skarżysko-Kamienna, Starachowice, Ostrowiec Świętokrzyski złożyli na ręce marszałka 
województwa stosowne pismo w tej sprawie. Poświadczało ono fakt podjęcia przez 
wszystkie gminy współpracy oraz określało jej charakter, ukazywało wzajemne 
powiązania, m.in. historyczne i gospodarcze a także wskazywało na potrzebę ujęcia ich 
obszaru, jako strategicznego w przygotowywanej Strategii Rozwoju Województwa  
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Świętokrzyskiego 2030+ oraz, w przyszłości, w Regionalnym Programie Operacyjnym 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2021 – 2027  (RPOWŚ 2021- 2027). 

 

Następnie, w wyniku ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski, w ramach prac  
nad nową strategią województwa, naboru fiszek projektowych, określających działania 
kluczowe dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego, które znajdą odzwierciedlenie- 
bądź wprost zostaną wpisane w strategii regionalnej, Miasta Północy  złożyły  
w dniu 24 października wspólny projekt. 

Dnia 4 listopada Jacek Sułek, dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju  
w Urzędzie Marszałkowskim, na konferencji podsumowującej dotychczasowe prace  
nad strategią zaprezentował 12 ( spośród ponad 300 złożonych) projektów strategicznych, 
kluczowych dla rozwoju regionu świętokrzyskiego. Wśród nich znalazł się projekt złożony 
przez Miasta Północy. Daje to realną szansę, na uwzględnienie w przyszłości działań 
objętych projektem jako pozakonkursowych w RPOWŚ 2021- 2027.  

W toku dalszych, podejmowanych przez Urząd Marszałkowski prac  
nad opracowaniem dokumentów strategicznych planuje się podjęcie kolejnych działań, 
zmierzających do zapewnienia dla Gminy Końskie jako części obszaru Miast Północy nie 
tylko określonej puli pieniędzy pozakonkursowych, ale też umożliwiających wskazanie 
niezwykle istotnego dla gminy i działających na jej terenie przedsiębiorców przemysłu 
metalowo–odlewniczego i ceramicznego jako kluczowych branż gospodarczych  
dla rozwoju regionu świętokrzyskiego (tzw. inteligentne specjalizacje).  
Umożliwi to m.in. priorytetowe potraktowanie działających w tych branżach 
przedsiębiorców przy uzyskiwaniu dofinansowania na szczeblu regionalnym i krajowym. 
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Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego 

 

Przedstawiciele Gminy Końskie w 2019 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 2019 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 
uczestniczyły w: 

 

 „Jarmarku Rzemiosł” w dniach 21-22 czerwca w mieście Šaľa, 

 obchodach „Dni Górnika” w dniach 30 sierpnia - 1 września w mieście Oroszlány.  
 
W zakresie sportu, reprezentacja miasta Końskie uczestniczyła  

w XXII Międzynarodowym Turnieju o Puchar Naczelnika Straży Miejskiej w Šali w piłce 
nożnej, który odbył się w dniu 15 listopada w mieście Šal’a. W turnieju biorą udział 
reprezentacje wszystkich miast partnerskich co sprzyja rozwijaniu i pogłębianiu  
wzajemnych relacji.  

 
Wydatki poniesione na działania w zakresie współpracy międzynarodowej  

w roku 2019 wyniosły: 27 094,50 zł 
   

Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego  

Współpraca gminy Końskie z Regionalną Organizacją Turystyczną Województwa 
Świętokrzyskiego (ROT WŚ) przynosi naszemu regionowi wiele wymiernych korzyści. 
Otrzymujemy gwarancję promocji gminy poprzez: 

 udział, na preferencyjnych warunkach, we wspólnym stoisku województwa podczas 
targów krajowych oraz innych imprezach promocyjnych,  



Raport o stanie Gminy Końskie 2019 

‐ 44 ‐ 
 

 udostępnianie „mobilnego kina 5D” podczas gminnych wydarzeń, 

 kolportaż materiałów promocyjno-informacyjnych,  

 zamieszczanie oferty turystycznej gminy Końskie w wydawnictwach oraz jej 
promocja na stronach administrowanych przez ROT WŚ. 

Wydatki poniesione w zakresie współpracy z ROT WŚ wyniosły w 2019 roku  
9 160,00 zł w tym: roczna opłata członkowska 6 160 zł, udział w krajowych targach 
turystycznych w Łodzi, Chorzowie i Nadarzynie 3 000 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. Opłata członkowska w roku 2019 wyniosła: 15 998,00 zł. 
 
 

V. FUNDUSZ SOŁECKI I BUDŻET OBYWATELSKI  

 

Fundusz sołecki 

W 2019 r. gmina Końskie realizowała wyodrębnione wydatki w ramach funduszu 
sołeckiego. Łącznie w 40 sołectwach zrealizowano zadania uchwalone przez zebrania 
wiejskie na kwotę 764 453,51 złotych, co stanowi 0,48% ogółu wydatków budżetowych. 
Wydatki te dotyczyły głównie 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 przedstawiono podział środków 
funduszu sołeckiego na poszczególne sfery działalności, z wyszczególnieniem wydatków 
majątkowych (453 655,67 złotych) i bieżących (310 797,84 złotych). 
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Wydatki budżetowe zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r.  
z podziałem na rodzaje działalności (w złotych) 

 

 

Budżet obywatelski 

 

W wyniku przeprowadzonego w 2018 r. głosowania wyłoniono do realizacji  
5 zadań, które uzyskały następującą liczbę głosów:         

 Edukacyjny przystanek rowerowy przy zespole placówek oświatowych  
w Stadnickiej Woli- 2303 głosy, 

 Doposażenie jednostki ochotniczej straży pożarnej w Końskich  
w specjalistyczny sprzęt ratownictwa drogowego- 1568 głosów, 

 Budowa II etapu krytej trybuny na stadionie miejskim przy ul. Sportowej 13  
w Końskich- 1366 głosów, 

 Budowa bieżni lekkoatletycznej zakończonej skocznią w dal przy Zespole 
Placówek Oświatowych w Kazanowie - 1360 głosów, 

 Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Wiejskim Domu Kultury  
w Kornicy wraz z wyposażeniem w oświetlenie oraz utwardzeniem  
nawierzchni - 1263 głosy. 

Zadania te wykonano w pełnym zakresie. Kwoty wydatków poniesionych w 2019 r. 
z budżetu gminy na realizację zadań z budżetu obywatelskiego kształtują się następująco:  

 Edukacyjny przystanek rowerowy - 99 876,00 zł, 

 Doposażenie jednostki osp w Końskich- 60 000,00 zł, 

 Budowa II etapu krytej trybuny- 99 796,98 zł, 

32 866,55
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 Budowa bieżni lekkoatletycznej Kazanowie- 99 652,09 zł, 

 Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Kornicy-  99 707,24 zł. 
 

Łącznie na wszystkie zadania wykonane w ramach budżetu obywatelskiego 
wydatkowano 459 032,31 zł. Łączna kwota wydatkowana na zadania wykonane  
w ramach funduszu sołeckiego i budżetu obywatelskiego, a więc mechanizmów 
bezpośredniej partycypacji społecznej w inwestycjach realizowanych przez gminę,  
wynosi 1 223 485,82 zł.        

 
 

VI. FINANSE GMINY 
 
  
            Jest rzeczą oczywistą, że żadne formy aktywnego działania Gminy nie byłyby 
możliwe bez sprawnych służb finansowych. To w Wydziale Finansowym, jak w soczewce, 
skupiają się wszystkie  kwestie decydujące o budowaniu zarówno strony dochodowej, jak  
i wydatkowej budżetu. Jak podano wyżej,  sprawozdanie z wykonania budżetu za zeszły 
rok wraz ze sprawozdaniem finansowym stanowią kompletny opis tej części 
funkcjonowania Gminy i powtarzanie go w Raporcie byłoby niecelowe, ale warto mieć 
świadomość  rosnącego skomplikowania finansów publicznych, centralizacji części działań 
Gminy realizowanych przez jej zakłady i jednostki i związanej z tym pracy  
i odpowiedzialności. Najkrócej stan finansów gminy charakteryzuje fakt, że przy 
planowanym na rok 2019 deficycie w wysokości 2 000 000,00 zł osiągnięto nadwyżkę 
budżetu w kwocie 5 039 826,77 zł.  I na tym tle oceniać skutki – ponad wszelką wątpliwość 
pozytywne -  realizacji przez Gminę Końskie jej zadań w 2019 r.                                                                   


