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Szanowni Państwo,

Stosownie do art.  28  aa ustawy z  dnia  8  marca  1990 r.  
o samorządzie gminnym przedkładam Raport o stanie Gminy
Mniów za 2019  rok. W raporcie zestawiliśmy najważniejsze
dane  o  aspektach  funkcjonowania,  które  zostały
przedstawione według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku. 

Zebrane  informacje  od  kierowników  referatów
Urzędu Gminy, jednostek organizacyjnych oraz instytucji są

źródłem  informacji  o  stanie  naszej  Gminy  i  zostały  przetworzone  na  potrzebę
przedmiotowego dokumentu.  Dokument  podzielony został  tematycznie;  zgodnie  
z  zamieszczonym spisem treści.  Raport  opisuje  sytuację  Gminy  pod względem
działalności inwestycyjnej,  finansów Gminy, stanie mienia komunalnego, ochrony
środowiska, pomocy społecznej, działalności oświatowej, działalności promocyjnej 
i kulturalnej. 

W  raporcie  wprowadzone  zostały  zapisy  o  realizacji  przyjętych  
i obowiązujących programach, strategii, polityk i uchwał Rady Gminy. Podkreślić
należy, że przedmiotowy dokument nie jest monografią opisującą w szczegółach
każdą  aktywność  Gminy.  Jest  natomiast  z  pewnością  zbiorem  danych
statystycznych oraz informacji pozyskanych z zasobów Urzędu Gminy.

Raport  o  stanie  Gminy  Mniów  zawiera  informacje  pozwalające  ocenić  
i  przeanalizować  różne  zagadnienia  związane  z  działalnością  Gminy  w  roku
kalendarzowym 2019.

Raport  stanowi  płaszczyznę  do  dokonania  oceny  działalności  organu
wykonawczego w roku poprzednim.

Zachęcam Państwa do zapoznania się z raportem
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1. CHARAKTERYSTYKA GMINY I DEMOGRAFIA

Informacje ogólne

Gmina Mniów położona jest w północno-zachodniej części powiatu kieleckiego.  Przez jej
terytorium  przebiega  droga  krajowa  DK-74  Kielce-Piotrków  Trybunalski-Łódź.  Teren  gminy
Mniów podzielony został  na 22 sołectwa  tj.  Baran,  Borki,  Cierchy, Gliniany Las,  Grzymałków,
Lisie  Jamy,  Malmurzyn,  Mniów,  Mokry  Bór,  Pałęgi,  Pępice,  Pieradła,  Podchyby,  Przełom,
Rogowice,  Serbinów,  Skoki,  Straszów,  Węgrzynów,  Wólka  Kłucka,  Zaborowice,  Zachybie, 
z których największym jest Mniów.

Powierzchnia  gminy  wynosi  ok.  9521  ha.  Na  terenie  gminy  znajduje  się  26  jednostek
osadniczych,  natomiast  gospodarstw  domowych  jest  3210.  Użytki  rolne  zajmują  ok.  67,1%
powierzchni tj. 6 388 ha, natomiast pozostałe grunty zajmują 3 139 ha, co stanowi 32,9% ogólnego
obszaru.  Teren  zalesiony  ma  ok.  26,5%;  są  tu  głównie  lasy  państwowe  i  prywatne  o  łącznej
powierzchni 2 530 ha.
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Ilustracja 1: Gmina Mniów na mapie  administracyjnej powiatu 
kieleckiego.



Demografia

        Zmiany demograficzne w Gminie Mniów w latach 2017-2019 przedstawia poniższa
tabela :

Tabela nr 1

Wyszczególnienie 2017 2018 2019
Dem. w  %

(3 : 2)
Dem. w %

  (4 : 3)

1 2 3 4 5 6

 Liczba urodzeń 106 98 91 -7,55 -7,14

Liczba zgonów 99 79 94 -21,20 18,99

Liczba ludności
ogółem 9 443 9 439 9 404 -0,04 -0,37 

          Na podstawie powyższej tabeli należy stwierdzić, że w 2019 roku nastąpił spadek liczby
urodzeń w stosunku do roku poprzedniego o 7,14 %.  Jeżeli chodzi o liczbę zgonów, to w 2019 roku
zmarły  94 osoby  tj. o 18,99 %  więcej  niż  w roku 2018.    Liczba   ludności  w    gminie    Mniów
w 2019 roku wyniosła 9 404 osoby. Ogółem liczba ludności  spadła w stosunku do poprzedniego
roku o 35 osób, co stanowi spadek o 0,37 %.

Działalności gospodarcza

Podstawę  gospodarki  w  Gminie  Mniów stanowią  małe  i  średnie  firmy.  Do  wiodących  branż  
w gminie  zaliczyć  należy:  roboty budowlane,  sprzedaż  detaliczną,  transport  drogowy towarów,
sprzedaż  hurtową  i  detaliczną  samochodów osobowych.  W 2019 roku działalność  gospodarczą
rozpoczęły 32 podmioty, natomiast zakończyło 61.
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Bezrobocie

Liczba  osób  bezrobotnych  w  Gminie  Mniów  na  koniec  2019 roku  wynosiła  504 osoby,  
z czego:
- 270 osób to kobiety, 234 osoby to mężczyźni
- 28 osób to osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy
- 123 osób to osoby z prawem do zasiłku
- 350 bezrobotnych to osoby w wieku 18-44 lata
- 173 bezrobotnych to osoby pozostające bez pracy dłużej niż 12 miesięcy.

Działania  na  rzecz  ograniczania  bezrobocia  i  łagodzenia  jego skutków pozostają  przede
wszystkim w gestii Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach, którego lokalny punkt znajduje się  
w budynku Szkoły Podstawowej w Mniowie. W działania te włącza się Gmina Mniów poprzez
organizację robót publicznych, prac interwencyjnych oraz stażów.

W 2019 roku Urząd Gminy Mniów zorganizował:
- prace interwencyjne dla 10 osób,
- roboty publiczne dla 2 osób,
- staże zawodowe dla 6 osób.
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2. SYTUACJA FINANSOWA GMINY

Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się w sprawozdaniu z wykonania budżetu 
gminy Mniów za 2019 rok - 
http://mniow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_04/BIPF5A2344288256CZ/b2019.pdf
Budżet gminy to coroczny plan dochodów i wydatków. Projekt budżetu jest przygotowywany przez
Wójta  we współpracy  ze  skarbnikiem,  pracownikami  poszczególnych  referatów Urzędu  Gminy
oraz kierownikami jednostek organizacyjnych. Następnie jest przesyłany do zaopiniowania przez
Regionalną  Izbę  Obrachunkową.  O  ostatecznym  jego  kształcie  decydują  radni  w  głosowaniu.
Zgodnie z przepisami, uchwała budżetowa powinna zostać podjęta do końca roku poprzedzającego
dany rok budżetowy,  nie  później  jednak niż  do  31  stycznia  roku budżetowego.  Budżet  Gminy
Mniów został przyjęty Uchwałą nr 25/VI/2019 przez Radę Gminy w dniu 30 stycznia 2019 r., która
zakładała dochody w kwocie 48.917.163 zł i wydatki w kwocie 50.480.143 zł. Należy pamiętać, że
jest to plan, więc naturalne jest, że w ciągu roku wprowadzane są do niego mniejsze lub większe
zmiany.  W  związku  z  realizacją  budżetu  zwiększono  plan  dochodów  budżetowych  o  kwotę
7.817.418,49 zł,  co stanowi wzrost o 15,98 %, z tytułu przyznania gminie dodatkowych dotacji
na dofinansowanie  własnych  zadań  bieżących  gminy,  dotacji  na  realizację  zadań  bieżących
z zakresu  administracji  rządowej,  zwiększenia  planu  dochodów  własnych.  Plan  wydatków
budżetowych natomiast zwiększono o kwotę 8.989.117,49 zł, co stanowi wzrost o 17,81 % z tytułu
zwiększenia  planowanych  wydatków  na  realizację  zadań  zleconych  oraz  zadań  własnych
inwestycyjnych i bieżących w związku z realizacją budżetu gminy. 
Po  wszelkich  zmianach  dokonanych  w  budżecie  gminy  Mniów  do  końca  roku  2019,
wprowadzonych uchwałami Rady Gminy Mniów i Zarządzeniami Wójta Gminy Mniów na dzień
31.12.2019 r. budżet gminy Mniów zamknął się kwotami:

Tabela nr 2
Plan Wykonanie % wykonania

Dochody ogółem,              
w tym:

56 734 581,49 46 451 274,79 81,87%

 - dochody bieżące 43 968 884,38 43 331 522,02 98,55%

 - dochody majątkowe 12 765 697,11 3 119 752,77 24,44%

Wydatki  ogółem,              
w tym:

59 469 260,49 44 461 790,58 74,76%

 - wydatki bieżące 43 231 596,89 40 498 426,61 93,68%

 - wydatki majątkowe 16 237 663,60 3 963 363,97 24,41%

Przychody 4 364 679,00 3 784 422,91 86,71%

Rozchody 1 630 000,00 1 630 000,00 100,00%
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Dochody w przeliczeniu na jednego mieszkańca wyniosły 4 905,10 zł, natomiast wydatki –
4 695,01 zł.

Realizacja dochodów budżetowych 

Na dochody gminy składają się dotacje, subwencje i dochody własne, przy czym największy udział
stanowią dotacje celowe – 45,48% dochodów ogółem, na drugim miejscu są subwencje – 36,92%,
dochody własne stanowią 17,60%, co prezentuje poniższy wykres nr 1.

Wykres nr 1
Udział dotacji, subwencji oraz dochodów własnych w wykonanych 

dochodach ogółem budżetu Gminy za 2019 r.
 

Gmina  realizuje  zadania  z  zakresu  administracji  rządowej,  które  są  finansowane  przez  budżet
państwa w formie dotacji  celowej.  Udział  dotacji  celowych na zadania  z  zakresu administracji
rządowej przedstawia poniższy wykres:
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Wykres nr 2
Udział dochodów na zadania zlecone w dochodach bieżących

Subwencja ogólna dla Gminy Mniów w 2019r. wyniosła 17.149.996 zł. W jej skład wchodzą:

 część wyrównawcza w kwocie 8.169.629 zł;

 część oświatowa w kwocie 8.123.071 zł;

 część równoważąca w kwocie 685.375 zł;

 uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 171.921 zł.

W ramach dochodów własnych gminy największą część stanowią udziały Gminy Mniów 
w podatkach dochodowych:

 od osób fizycznych – 3.761.359,00 zł;

 od osób prawnych – 6.966,35 zł.

Dochody własne to przede wszystkim wpływy z podatków, które za 2019 rok  wyniosły ogółem 
2.138.516,12 zł, z czego z:

 podatku od nieruchomości – 1.445.815,64 zł;

 podatku rolnego – 162.696,55 zł;

 podatku leśnego – 97.824,45 zł;

 podatku od środków transportowych – 231.780,06 zł;

 podatku od spadków i darowizn -12.876,32 zł;

 podatku od czynności cywilnoprawnych – 187.472,10 zł;

 podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 51 zł. 
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Ich struktura przedstawia się następująco:                                                                                             

Wykres nr 3

Rada  Gminy  Mniów  podjęła  w  2016  r.  uchwały  w  sprawie  obniżenia  stawek  podatkowych
w podatku  od  nieruchomości  oraz  w  podatku  od  środków  transportowych.  Uchwały  te
obowiązywały również w 2019 r. W związku z powyższym  do budżetu Gminy w ubiegłym roku
wpłynęło mniej dochodów z tytułu podatku od nieruchomości – 853.453,63 zł i z tytułu podatku od
środków transportowych – 148.520,60 zł.
Pomimo  prowadzonej  egzekucji  212 upomnień,  55  tytułów wykonawczych na  koniec  2019 r.
pozostały zaległości na ogólną kwotę 206.926,45 zł. 
Gmina Mniów nie jest objęta specjalną strefą ekonomiczną. W związku z tym przedsiębiorcy nie 
mogą korzystać z preferencyjnych zwolnień podatkowych.
 Kolejną grupę dochodów stanowią opłaty. W analizowanym okresie Gmina Mniów uzyskała 
dochody z tytułu opłat w wysokości 692.232,14 zł, z czego:

 opłata targowa – 756,00 zł,

 opłata skarbowa – 30.676,00 zł,

 opłata eksploatacyjna – 83.606,20 zł,

 opłata za zezwolenia na alkohol – 122.305,35 zł,

 opłata za gospodarowanie odpadami – 397.488,06 zł,

 opłata za korzystanie ze środowiska – 406,99 zł,
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 opłata za wychowanie przedszkolne – 24.662,00 zł,

 opłata za użytkowanie wieczyste – 18.159,60  zł,

 inne opłaty – 14.171,94 zł.

Ich Struktura przedstawia się następująco:

Wykres nr 4

Pomimo  prowadzonej egzekucji opłat za gospodarowanie odpadami (175 upomnień, 35 tytułów
wykonawczych) na koniec 2019r. pozostały zaległości na kwotę 35.726,45 zł. 

Realizacja wydatków budżetowych
W 2019 roku zrealizowano wydatki na ogólną kwotę 44.461.790,58 zł.  Część z tych wydatków
została  zrealizowana  ze  środków  dotacji  celowych  z  budżetu  państwa  na  zadania  zlecone
z administracji  rządowej.  Wartość  zrealizowanych  zadań  zleconych  wyniosła  15.023.407,92  zł.
Udział zadań zleconych w wydatkach budżetu przedstawia poniższy wykres.
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Udział wydatków na zadania zlecone w wydatkach bieżących.

Wykres nr 5. 

W ramach  wydatków bieżących  zrealizowano  szereg  zadań  obligatoryjnych  związanych
z bieżącą  działalnością  Urzędu  Gminy  Mniów  a  także  jednostek  organizacyjnych  Gminy,  jak
szkoły, GOPS, czy Gminny Zakład Usług Komunalnych. Zrealizowane wydatki przeznaczone były
głównie  na  wynagrodzenia  wraz  z  pochodnymi,  realizację  zadań  statutowych  (zakup  energii,
materiałów  i  wyposażenia,  zakup  usług  itp.),  świadczenia  na  rzecz  osób  fizycznych  itp.,  
co przedstawia poniższy wykres.

Wykres nr 6
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62,9%

37,1%
WYDATKI BIEŻĄCE 
WYDATKI NA ZADANIA 
ZLECONE
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W analizowanym okresie wydatki inwestycyjne gminy  wyniosły 3.953.134,07 zł z podziałem na
wydatki  inwestycyjne roczne,  które wyniosły 751.724,36 zł  i wydatki inwestycyjne wieloletnie
3.201.409,71 zł, zgodnie z poniższą tabelą:

Realizacja wydatków inwestycyjnych za 2019 rok
Tabela nr 3

Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Plan Wykonanie %
wykonania

1 2 3 4 6 7

I. Zadania inwestycyjne roczne

1. 010 01010
Opracowanie dokumentacji wodociągu w msc.

Zachybie na działkach nr 358/1 do 364/1
9 900,00 9900,00 100

2. 600 60017
Położenie masy asfaltowej na drodze gminnej o nr

217 do p.E.Ś. i istniejących tam działek
37 319,00 33 985,80 91,07

3. 801 80101
Kontynuacja prac rozpoczętych na działce

przygotowanej na parking przy ul. Świętokrzyskiej
27 478,00 27 193,87 98,97

4. 801 80101 Budowa silowni zewnętrznej w Zaborowicach 12 000,00 11 266,38 93,89

5. 801 80101
Monitoring i oświetlenie boiska sportowego przy

Szkole Podstawowej w Zaborowicach
3 000,00 2 988,90 99,63

6. 900 90015
Projekt oświetlenia ulicznego (od drogi powiatowej

Borki-Przełom do państwa Ś.)
7 435,00 7 380,00 99,26

7. 900 90015
Projekt na oświetlenie w Malmurzynie na odcinku

drogi do państwa M.
7 380,00 7 380,00 100

8. 900 90015
Projekt oświetlenia przy ul. Kamieniec oraz ul.

Kieleckiej
24 600,00 24 600,00 100

9. 900 90015
Projekt oświetlenia przy drodze gminnej Barania

Góra na odcinku końcowym drogi o nr 561
10 000,00 8 610,00 86,10

10. 900 90015
Projekt oświetlenia drogi w msc. Straszów w kierunku

lasu
8 610,00 8 610,00 100

11. 921 92109
Zakup i montaż monitoringu wokół świetlicy wiejskiej

w Wólce Kłuckiej
6 000,00 5 992,56 99,88

12. 921 92109 Zakup i montaż przedłużenia piłkochwytów 6 500,00 6 500,00 100

13. 921 92109 Projekt budowy świetlicy wiejskiej w msc Baran 7 000,00 6 804,00 97,20

14. 921 92195
Furtka do ogrodzenia placu przy altance w

Podchybach
650,00 0,00 0

15. 921 92195 Przeznaczenie na plac zabaw 8 807,00 8 451,08 95,96

16. 921 92195
Zagospodarowanie działki gminnej na terenie

sołectwa Rogowice
11 024,00 11 024,00 100

17. 921 92195
Zagospodarowanie terenu przed placem zabaw, w
tym zakup i ułożenie kostki, zakup ławek i montaż,

zakup drzewek
20 000,00 20 000,00 100

18. 921 92195 Zakup małej karuzeli, zjeżdżalni, ławki, bujaka, altany 13 177,00 12 519,00 95,01

19. 921 92195 Doposażenie placu zabaw 10 788,00 10 755,12 99,70

20. 010 01010
Opracowanie projektu budowy sieci wodociagowej w

Zaborowicach
35 178,00 35 178,00 100
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21. 921 92195 Plac zabaw 14 062,00 13 702,39 97,44

22. 700 70005 Zakup działek pod inwestycje gminne 50 000,00 36 189,00 72,38

23. 600 60017
Przebudowa drogi wewnętrznej Wólka Kłucka  -

Kubiniec
100 000,00 86 612,25 86,61

24. 750 75022
Zakup sprzętu: oprogramowanie do głosowania i

transmisji Sesji Rady Gminy Mniów
22 200,00 22 137,54 99,72

25. 600 60014

Opracowanie skróconych Projektów Budowlanych na
przebudowę dróg pwoiatowych: 1. Nr 0463T -odcinek

od granicy gminy do m. Pieradła. 2. Nr 0463 T -
odcinek od m. Pieradła do drogi krajowej Nr 74, 3.Nr
0467 T - odcinek od skrzyzowania z drogą 4. Nr 0463

T w m. Pieradła w kierunku drogi Nr 74 do
skrzyżowania z drogą wewnętrzną dz. nr ewid. 734 w

m. Gliniany Las 5. Nr 0470 T - odcinek od granicy
gminy do drogi wjazdowej na kopalnię w m.

Straszów, 6. Nr 0470 T - odcinek od ul. Leśniówka w
m. Grzymałków do skrzyżowania z drogą 0469T

9 600,00 9 600,00 100

26. 600 60014
Opracowanie projektu na budowę chodnika w ciągu

drogi powiatowej Nr 0488T w miejscowości
Malmurzyn

19 065,00 19 065,00 100

27. 600 60014

Opracowanie projektu budowlanego na zadnie p.n.
Przebudowa drogi powiatowej Nr 0469T wraz z

budową chodnika przez wieś Malmurzyn, Piaski,
Stachura oraz przebudową skrzyżowania z droga

powiatową Nr 0488T

8 967,00 8 966,70 100

28. 926 92695
Budowa otwartej Strefy aktywności wariant

rozszerzony - 1 obiekt
99 999,00 0,00 0

29. 852 85295 Utworzenie i wyposażenie Klubu "Senior+" 166 099,00 166 098,47 100

30. 921 92195 Zakup altany na plac zabaw 15 418,70 14 993,70 97,24

31. 600 60017
Opracowanie projektów budowlanych na budowę

drogi wewnętrznej w m. Mniów
25 000,00 14 883,00 59,53

32. 801 80101 Budowa parkingu i wjazdu do SP Grzymałków 55 000,00 52 542,60 95,53

33. 900 90015
Opracowanie projektu budowlanego na rozbudowę
oświetlenia drogowego ze stacji transformatorowej

Raszówka 471
10 000,00 7 995,00 79,95

34. 010 01010
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości

Zaborowice, Gmina Mniów- etap I msc. Pieradła
60 000,00 39 800,00 66,33

II. Zadania inwestycyjne wieloletnie

1. 010 01010

Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji
Mniów-budowa kanalizacji sieciowej w msc. Grzymałków,
Skoki, Zaborowice, Baran, Chyb, Podchyby, Serbinów i

Rogowice

4 399 076,00 2 130 736,63 48,44

2. 600 60016
Przebudowa drogi gminnej nr 348003T Straszów - Pałęgi w

Gminie Mniów
2 737 784,00 2 853,60 0,10

3. 700 70005 "Rewitalizacja miejscowości Mniów II etap" 2 433 100,00 0,00 0

4.
750
801

75023
80101

"Poprawa efektywności energetycznej budynków
użyteczności publicznej na terenie Gminy Mniów

1 731 200,00 955 261,04 55,18

5. 754 75412 Doposażenie jednostki OSP w Zaborowicach 988 900,00 0,00 0

6. 801 80195 Projekt "Szkoła Sukcesu" 40 738,00 30 661,43 75,26
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7. 900 90015
"Wzrost efektywnosci energ. poprzez wymianę oświetlenia

ulicznego na terenie Gminy Mniów
2 709 379,00 22 500,00 0,83

8. 921 92109
"Budowa drogi, parkingu i ogrodzenia terenu świetlicy

wiejskiej w Wólce Kłuckiej"
60 000,00 59 397,01 99,00

9. 926 92601
Modernizacja sali sportowej w Szkole Podstawowej w

Mniowie
205 000,00 0,00 0

Razem wydatki inwestycyjne roczne 922 256,70 751 724,36 81,51

Razem wydatki inwestycyjne wieloletnie 15 305 177,00 3 201 409,71 20,92

Ogółem 16 227 433,70 3 953 134,07 24,36

 Wydatki inwestycyjne gminy zostały wykonane w 24,41 % w stosunku do planu i  stanowiły  
8,91 % wydatków ogółem, co przedstawia poniższy wykres.   

Wykres nr 7

 
Realizując zadania ustawowe Gmina Mniów dokonywała wydatków w różnej wysokości na 
poszczególne obszary działalności. Struktura zrealizowanych wydatków budżetowych przedstawia 
się następująco:
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Wykres nr 8

Gmina Mniów w 2019 r. realizowała zadania współfinansowane środkami z funduszy
unijnych.  Poniesione  wydatki  na  te  zadania  wyniosły  4.592.988,68  zł,  co  stanowi  10,33%
poniesionych  w  2019r  wydatków  ogółem.  Zrealizowane  wydatki  bieżące  opiewały  na  kwotę
1.453.829,58 zł, a majątkowe na kwotę 3.139.159,10 zł. 
Na  realizację  tych  zadań  Gmina  pozyskała  dotacje  z  funduszy  unijnych  na  ogólną  kwotę
2.775.712,89 zł, w tym dotacje stanowiące:

a)  dochody bieżące – 1.222.867,89 zł, 
b) dochody majątkowe – 1.552.845,00 zł.

W budżecie Gminy Mniów w 2019r. nie wyodrębniono części wydatków w formie budżetu
obywatelskiego. Wychodząc naprzeciw mieszkańcom i ich potrzebom Gmina realizowała natomiast
fundusze  sołeckie.  Wszystkie  22  sołectwa  złożyły  wnioski  do  Wójta  Gminy na  wyodrębnienie
wydatków  w budżecie  dla  sołectw.  Zadania  były  różnorodne,  związane  z  potrzebami  lokalnej
społeczności, takimi jak: remonty i przebudowy dróg, budowa i wyposażenie placów zabaw itp.  
W analizowanym okresie zrealizowano wydatki w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę
432.843,19 zł , stanowiącą 0,97% wydatków ogółem.

Przychody i rozchody budżetu
W omawianym okresie przychody budżetowe wyniosły 3.784.422,91 zł. W skład 

przychodów wchodzą:

 kredyt długoterminowy w kwocie 2.000.000 zł na pokrycie deficytu budżetu i spłatę
wcześniej zaciągniętych kredytów
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 wolne środki w kwocie 1.684.422,91 zł.

 spłata udzielonych pożyczek 100.000 zł.

W 2019 roku spłacono 1.520.000 zł rat zaciągniętych kredytów w Banku Spółdzielczym  
w  Kielcach  Oddział  w  Mniowie  oraz  110.000  zł  rat  pożyczki  zaciągniętej  w  WFOŚiGW.   
Łącznie rozchody z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek wyniosły 1.630.000 zł.

Wynik budżetu
W związku z tym, iż poniesione wydatki są niższe niż zrealizowane dochody, budżet Gminy

Mniów w 2019 roku zamknięto nadwyżką budżetową w wysokości 1.989.484,21 zł.
Zadłużenie Gminy Mniów na dzień 31.12.2019r. wyniosło 14.567.693,00 zł.

Zobowiązania Gminy wg tytułów dłużnych na koniec 2019 roku przedstawia poniższa tabela:

Tabela nr 4

Rodzaj
zobowiązania

Bank Kwota
zobowiązania

Data
zaciągnięcia

Data spłaty Oprocentowanie

Kredyt BS  Kielce
O/Mniów

1 400.000,00 19.12.2014 15.07.2022 WIBOR  1M  +
marża
odsetkowa
1,19%

Kredyt BS  Kielce
O/Mniów

8 010 000,00 09.04.2014 31.12.2025 WIBOR  1M  +
marża
odsetkowa
0,98%

Kredyt Bank  PKO
BP

3 075 193,00 17.12.2018 31.12.2027 WIBOR  1M  +
marża
odsetkowa
0,99%

Kredyt BS  Kielce
O/Mniów

2 000 000,00 22.07.2019 31.12.2028 WIBOR  1M  +
marża
odsetkowa
0,89%

Ponadto  Gmina  zaciągnęła  pożyczkę  w  wysokości  881.179,00  zł  w  Wojewódzkim  Funduszu
Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  w  Kielcach  na  dofinansowanie  realizacji
przedsięwzięcia  „  Drugi  etap  kanalizacji  Gminy Mniów –  budowa kanalizacji  w miejscowości
Pielaki, Pieradła, Zaborowice”. Stan zadłużenia na dzień 31.12.2019r. wynosi 82.500,00 zł.
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Wskaźnik zadłużenia do wykonanych dochodów budżetu Gminy Mniów w poszczególnych
latach prognozy finansowej w okresie 2009-2019

Tabela nr 5

Rok

Zaciągnięte
kredyty  i

pożyczki w
danym roku

Spłaty rat
kredytu lub
pożyczki

Zadłużenie na
koniec roku w zł

Kwota
wykonanych
dochodów

Wskaźnik
zadłużenia

Gminy

2009 6 740 000,00 0,00 6 740 000,00 22 856 914,32 29,49%

2010 11 800 000,00 2 540 000,00 16 000 000,00 32 161 686,76 49,75%

2011 3 362 568,00 2 400 000,00 16 962 568,00 30 266 848,56 56,04%

2012 2 579 711,00 2 428 679,00 17 113 600,00 29 518 234,02 57,98%

2013 398 500,00 2 471 100,00 15 041 000,00 31 048 002,83 48,44%

2014 14 811 363,00 13 900 000,00 15 952 363,00 32 675 256,07 48,82%

2015 0,00 1 420 000,00 14  532 363,00 27 376 230,79 53,08%

2016 0,00 1 388 500,00 13 143 863,00 35 603 420,79 36,92%

2017 0,00 750 000,00 12 393 863,00 39 195 591,49 31,62%

2018 3 075 193,00 1 271 363,00 14 197 693,00 42 381 147,02 33,50%

2019 2 000 000,00 1 630 000,00 14 567 693,00 46 451 274,79 31,36%

W okresie 2009 -2019 zaciągnięto kredytów i pożyczek na ogólną kwotę 44.767.335,00 zł, z czego
spłacono w tym okresie 30.199.642,00 zł.

Przedstawione  dane  wyraźnie  wskazują  na  wysoki  poziom  zadłużenia  Gminy  
w  poszczególnych  latach.  Analiza  ogólnego  poziomu  zadłużenia  Gminy  wskazuje  na  jego
nieznaczny  spadek.  Jest  to  spowodowane  zwiększaniem  się  co  roku  kwoty  dochodów
wykonanych, które na przestrzeni badanego okresu wzrosły ponad 100%.
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3. MIENIE KOMUNALNE

Gospodarka nieruchomościami gminnymi

Na postawie art. 24 ust. 1 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(t.j.  Dz.  U.  z  2020  r.  poz.  65  z  późn.  zm.)  do  gminnego  zasobu  nieruchomości  należą
nieruchomości,  które  stanowią  przedmiot  własności  gminy  i  nie  zostały  oddane
w  użytkowanie  wieczyste  oraz  nieruchomości  będące  przedmiotem  użytkowania  wieczystego
gminy. 

Zasobem nieruchomości  gospodaruje  Wójt,  poprzez  wykonywanie  w  szczególności
następujących czynności:
1. Ewidencjonowanie nieruchomości zgodnie z katastrem nieruchomości.
2. Zapewnienie wyceny nieruchomości.
3. Zabezpieczanie nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
4. Wykonywanie czynności związanych z naliczaniem należności za nieruchomości udostępniane 
z zasobu oraz prowadzenie windykacji tych należności.
5. Zbywanie i nabywanie nieruchomości.
6. Wydzierżawianie, wynajmowanie i użyczanie nieruchomości wchodzących w skład zasobu.
7. Podejmowanie czynności w postępowaniu sądowym, w szczególności w sprawach dotyczących
własności  lub innych praw rzeczowych na nieruchomości,  o zapłatę  należności  za korzystanie  
z nieruchomości, o roszczenia ze stosunku najmu, dzierżawy lub użyczenia, o stwierdzenie nabycia
spadku, o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie.
8.  Składanie wniosków o założenie księgi wieczystej  dla nieruchomości stanowiących własność
Gminy Mniów oraz o wpis w księdze wieczystej.
9.  Przygotowywanie opracowań  geodezyjno-prawnych i  projektowych,  dokonywaniu  podziałów
oraz scaleń,  a także wyposażaniu  nieruchomości,  w miarę możliwości,  w niezbędne urządzenia
infrastruktury techniczne.

Dokumentem  wyznaczającym  główne  kierunki  działania  w  zakresie  gospodarowania
nieruchomościami  Gminy  Mniów  jest  Plan  wykorzystania  zasobu  nieruchomości  stanowiących
własność Gminy Mniów na lata 2017-2019 przyjęty zarządzeniem Nr 4/2017 Wójta Gminy Mniów
z dnia 5 stycznia 2017 roku.

Zasób nieruchomości Gminy Mniów, według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku, stanowią
grunty o łącznej powierzchni 96,9813 ha i łącznej wartości księgowej 5.346.389,14 zł, co stanowi
łącznie 340 działek ewidencyjnych. Na przedmiotową powierzchnię składają się:

Tabela nr 6

Lp. Obręb geodezyjny Ilość działek Powierzchnia 

1 Baran 30 0,5035 ha

2 Borki 18 6,8053 ha
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3 Cierchy 18 3,9792 ha

4 Kuźniaki 1 1,8300 ha

5 Grzymałków 19 4,9831 ha

6 Malmurzyn 4 1,1937 ha

7 Mniów 83 14,0845 ha

8 Mokry Bór 3 0,2419 ha

9 Pałęgi 14 10,2700 ha

10 Pępice 4 0,3236 ha

11 Przełom 21 3,3327 ha

12 Rogowice 3 2,6189 ha

13 Lisie Jamy 1 0,0900 ha

14 Serbinów 43 14,9031 ha

15 Skoki 4 0,1762 ha

16 Straszów 35 13,2299 ha

17 Węgrzynów 6 4,6479 ha

18 Wólka Kłucka 18 10,9100 ha

19 Zaborowice 6 1,3890 ha

20 Zachybie 9 1,4688 ha

Razem 340 96,9813 ha

Gmina  Mniów  jest  właścicielem  czterech  nieruchomości  przekazanych  w  użytkowanie
wieczyste  na  rzecz  osób  fizycznych  o  łącznej  powierzchni  0,3400  ha  i  wartości  księgowej
23.120,00 zł. 

Ponadto w posiadaniu Gminy Mniów znajduje się grunt o łącznej powierzchni 0,9282 ha,
stanowiący mienie gminne, na który składają się działki oznaczone w ewidencji numerami 20, 73,
202/2, 327, 491, położone w obrębie geodezyjnym Węgrzynów. 

W bezpośrednim zarządzie Gminy znajduje się 89,0725 ha gruntów rolnych, zabudowanych
i  zurbanizowanych,  pozostała  część  gruntów o  powierzchni  7,9088 ha  została  rozdysponowana
w następujący sposób:

– w trwały zarząd na rzecz szkół przekazano grunty o łącznej powierzchni 4,2569 ha,
– w trwały zarząd na rzecz Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Mniowie przekazano
grunty o łącznej powierzchni 3,1393 ha,
– w nieodpłatne użytkowanie na rzecz Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mniowie przekazano
grunt o powierzchni 0,1726 ha.
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W 2019 roku do zasobu nieruchomości Gminy Mniów pozyskano nieruchomości o łącznej
powierzchni  14,7645  ha  oraz  wartości  księgowej  44.400,14  zł  w  związku  z  następującymi
zdarzeniami:

– komunalizacją z mocy prawa  gruntów pod drogami, położonymi w obrębach geodezyjnych
Cierchy, Pałęgi i Wólka Kłucka, o łącznej powierzchni 13,9331 ha,
–  komunalizacją  z  mocy  prawa  nieruchomości  zabudowanej  remizą  strażacką,  położonej
w obrębie geodezyjnym Grzymałków, o powierzchni 0,0900 ha,
–  zakupem  działek  o  łącznej  powierzchni  0,0371  ha,  położonych  w  obrębie  geodezyjnym
Mniów, z przeznaczeniem na poszerzenie drogi,
–  darowizną na rzecz Gminy Mniów działki o powierzchni 0,0411 ha,  położonej w obrębie
Przełom, z przeznaczeniem na poszerzenie drogi,
–  zakupem działek o łącznej  powierzchni  0,6632 ha,  położonych w obrębach geodezyjnych
Baran, Grzymałków, Serbinów i Skoki, z przeznaczeniem na sześć przepompowni ścieków.

W roku 2019 na podstawie stosownych umów dzierżawy przekazano do korzystania grunty
o  łącznej  powierzchni  1,4425  ha  oraz  została  zawarta  jedna  umowa użyczenia  części  gruntu  
o  powierzchni  0,0750  ha.  Z  tytułu  gospodarowania  gminnym  zasobem  nieruchomości  Gmina
Mniów w 2019 roku  zrealizowała  dochody  na  poziomie 169.004,18 zł,  na  które  składają  się
następujące dochody:

– z  tytułu najmu i dzierżawy mienia Gminy Mniów – 148.908,74 zł,
– z tytułu opłaty za trwały zarząd – 18.159,60 zł,
– z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste – 195,00 zł.

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Mniów na lata 2017-
2021 przyjęty uchwałą nr 192/XXIX/2017 Rady Gminy Mniów z dnia 30 marca 2017 roku.

W skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mniów wchodzą lokale mieszkalne znajdujące się
w  budynkach  stanowiących  własność  Gminy  Mniów.  Według  stanu  na  31  grudnia  2019 roku
mieszkaniowy  zasób  Gminy  Mniów  stanowi  11  lokali  mieszkalnych
o łącznej powierzchni użytkowej 580,52 m2,  w tym 4 lokale socjalne o powierzchni użytkowej
wynoszącej 159,85 m2. Wyszczególnienie wszystkich lokali zawiera poniższa tabela:

Tabela nr 7

Lp. Adres 
Ilość
lokali

Powierzchnia
w m2

1 Mniów, ul. Centralna 1 (lokale socjalne) 2 84,50

2 Mniów, ul. Kielecka 82 2 151,30

3 Mniów, ul. Centralna 6 1 39,40

4 Grzymałków, ul. Świętokrzyska 22 
(ZS w Grzymałkowie)

1 46,00
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5 Cierchy 1 (Szkoła Podstawowa) 2 94,00

6 Stachura 1 1 89,97

7 Zaborowice 160A (lokal socjalny) 1 34,40

8 Pielaki 13 (lokal socjalny) 1 40,95

RAZEM 11 580,52

Zasady  przydziału  lokali  wchodzących  w skład  mieszkaniowego  zasobu  Gminy  Mniów
reguluje uchwała nr 14/XIX/12 Rady Gminy w Mniowie z dnia 27 kwietnia 2012 roku.

W  roku  2019  została  zawarta  jedna  umowa  najmu  lokalu  socjalnego  położonego
w Zaborowicach na okres jednego roku.   
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4. ŁAD PRZESTRZENNY, TRANSPORT, INFRASTRUKTURA DROGOWA

Studium  uwarunkowań i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  Gminy  Mniów  
i miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. 

Podstawowymi dokumentami planistycznymi określającymi politykę przestrzenną gminy,  
w tym lokalne zasady zagospodarowania przestrzennego są:
1.  Studium  Uwarunkowań  i  Kierunków  Zagospodarowania  Przestrzennego  Gminy  Mniów
Nr 1 zatwierdzone uchwałą Nr 5/V/2011 Rady Gminy Mniów z dnia 17 lutego 2011 r.  obejmujące
sołectwa : Wólka Kłucka, Pałęgi, Straszów, Gliniany Las, Skoki, Grzymałków.
2.  Studium Uwarunkowań i  Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mniów Nr 2
zatwierdzone uchwałą Nr 20/VIII/2011 Rady Gminy Mniów z dnia 20 maja 2011 r. obejmujące
następujące  sołectwa: Pieradła, Zaborowice, Baran, Serbinów i Rogowice.
3.  Plan  Zagospodarowania  Przestrzennego  Gminy  Mniów  na  obszarze  miejscowości  Pępice
zatwierdzony uchwałą Nr 27/XV/2000 Rady Gminy Mniów z dnia 28 grudnia 2000 r.
4.  Studium  Uwarunkowań  i  Kierunków  Zagospodarowania  Przestrzennego  Gminy  Mniów
zatwierdzone uchwałą Rady Gminy Mniów nr 26/XV/2000 z dnia 28 grudnia 2000 r.

W  2019 roku  w  ramach  realizacji  gospodarki  przestrzennej  wydano  następujące  decyzje  
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:
1. W zakresie budowy i utrzymania dróg publicznych:
- budowa ok. 250,0 mb odcinka drogi wewnętrznej o parametrach kwalifikujących do nadania jej
docelowo  kategorii  drogi  publicznej  –  gminnej,  w miejscowości  Pieradła,  obręb  geodezyjny
Przełom.
2.  W zakresie utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów
administracyjnych:  
-  zmiana  sposobu  użytkowania  i  przebudowa  części   budynku  usługowego  w zakresie  handlu
(apteka) na cele usługowe „Klub Seniora” wraz z realizacją niezbędnej infrastruktury gwarantującej
prawidłowe  jego  funkcjonowanie, obejmująca  nieruchomość  o numerze  ewidencyjnym  497/3
położoną w miejscowości Mniów,
- budowa  świetlicy  wiejskiej  wraz  z  urządzeniami  techniczno  -  budowlanymi  gwarantującymi
prawidłowe jej funkcjonowanie oraz bezodpływowym zbiornikiem na ścieki sanitarne o pojemności
do  9,80  m3,  obejmująca  część  nieruchomości  o numerze  ewidencyjnym  452/4,  położoną
w miejscowości Baran.
3. W zakresie budowy i utrzymania urządzeń do przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej:
- sześć decyzji na budowę  odcinków sieci elektroenergetycznych linii kablowych napowietrznych
niskiego i średniego napięcia wraz ze stacjami transformatorowymi i słupami w miejscowościach:
Przełom, Wólka Kłucka, Podchyby, Cierchy, Rogowice.
4. W zakresie  urządzeń infrastruktury technicznej służących do zaopatrzenia ludności w wodę na
cele bytowo – gospodarcze i przeciwpożarowe:
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- sześć decyzji na budowę odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach: Pielaki-Zaborowice,
Węgrzynów, Zaborowice-Pieradła, Zachybie, Wólka Kłucka, Mniów.

W 2019 r. zostało wydanych 118 decyzji o warunkach zabudowy obejmujących:
- budowę budynków mieszkalnych,
- budowę budynków gospodarczych,
- budowę budynków mieszkalno-gospodarczych,
- budowę budynków gospodarczo-garażowych,
- nadbudowę, rozbudowę i przebudowę budynków gospodarczych,
- nadbudowę, rozbudowę i przebudowę budynków mieszkalnych,
- budowę odcinka drogi leśnej na terenie leśnictwa Królewiec (działki w miejscowości Baran),
- budowę budynku rekreacji indywidualnej/tymczasowej/,
- budowę hali magazynowo-produkcyjnej/stolarnia/,
- budowę warsztatu napraw samochodowych,
- budowę budynków usługowych i usługowo-handlowych /DINO/,
- zmianę decyzji w części,
- przeniesienie decyzji,
- przebudowę dróg leśnych na terenie leśnictw: Długojów, Ćmińsk i Serbinów.

Transport zbiorowy

Na terenie  gminy  Mniów w roku  2019 działało  8  podmiotów wykonujących  publiczny
transport  zbiorowy obsługujących  13  linii  komunikacyjnych.  Pomimo  funkcjonowania licznych
linii  komunikacyjnych  nie  wszystkie  miejscowości  na  terenie  gminy  korzystały  z  publicznego
transportu zbiorowego, bądź też nie wszystkie linie komunikacyjne obsługiwane były w takiej ilości
kursów, aby zabezpieczało zapotrzebowanie mieszkańców.

Na  podstawie  uchwały  nr 49/VIII/2019  Rady Gminy Mniów  z dnia 26  marca 2019 r.
w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników
z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Mniów oraz
zasad korzystania z nich,  ustalone  zostały  stawki  opłaty  za  korzystanie  z  przystanków
komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Mniów w wysokości:
1) 0,04 zł – za jedno zatrzymanie na przystanku komunikacyjnym dla pojazdów samochodowych
z liczbą miejsc siedzących poza miejscem kierowcy, mniejszą niż 22 miejsca,
2) 0,05 zł – za jedno zatrzymanie na przystanku komunikacyjnym dla pojazdów samochodowych
z liczbą miejsc siedzących poza miejscem kierowcy, równą lub większą niż 22 miejsca.

Infrastruktura drogowa

Długość sieci drogowej na terenie gminy Mniów przedstawia się następująco:
- droga krajowa o długości 7.100,0 mb.,
- drogi powiatowe o łącznej długości 66.464,0 mb.,

24

RAPORT O STANIE GMINY MNIÓW



- drogi gminne o łącznej długości 29.269,4 mb.,
- drogi wewnętrzne o łącznej długości 65.660,0 mb.

W 2019  roku  Gmina  Mniów  wspólnie  z  Powiatem  Kieleckim  zrealizowała  inwestycję
drogową polegającą na przebudowie drogi powiatowej Nr 0469 T wraz z budową chodnika przez
wieś Malmurzyn, Piaski, Stachura oraz przebudową skrzyżowania z drogą powiatową Nr 0488 T -
ETAP 1 o długości 960,73 mb. Wartość wykonanych robót wynosiła 693.371,91 zł.

Ponadto Gmina z własnego budżetu zrealizowała inwestycje drogowe polegające na przebudowie
drogi  wewnętrznej  na terenie  miejscowości  Pępice oraz drogi  dojazdowej do gruntów rolnych  
w miejscowości Wólka Kłucka. Zakres robót obejmował:
- wzmocnienie i wyrównanie istniejącej nawierzchni kruszywem, grubość warstwy 15 cm,
- wykonanie warstwy wyrównawczej z masy asfaltowej o grubości 4 cm,
- wykonanie warstwy ścieralnej z masy asfaltowej o grubości 4 cm,
- wykonanie opaski z kruszywa o szerokości od 0,5 m do 0.75 m.

Przebudową objęte zostały następujące odcinki dróg:
1.  Droga  wewnętrzna  w  m.  Pępice,  odcinek o  łącznej  długości  100,0  mb.  oraz  
3,0 m szerokości. Wartość wykonanego zadania wyniosła 33 160,80 zł.
2.  Droga  dojazdowa  do  gruntów  rolnych  w  m.  Wólka  Kłucka  -  Kubiniec,  odcinek 
o  łącznej  długości  200  mb.  oraz  4,5  m  szerokości.  Wartość  wykonanego  zadania  wyniosła 
84 962,25 zł.

Gmina  na  przebudowę drogi  dojazdowej  do  gruntów rolnych  z  Departamentu  Rozwoju
Obszarów Wiejskich  i  Środowiska  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego  
w Kielcach otrzymała dofinansowanie w wysokości 38.500,00 zł.

Ponadto  w 2019  roku wykonano remonty  cząstkowe kruszywem dróg gminnych i  dróg
wewnętrznych  o  nawierzchni  tłuczniowej  w  miejscowościach  na  terenie  gminy.  Na  ten  cel
zakupione zostało kruszywo za kwotę 213.522,34 zł.

W roku 2019 wykonano remonty i przebudowy przepustów oraz oczyszczenia i odmulenia
rowów przydrożnych przy drogach gminnych i  wewnętrznych zakupując kręgi  oraz rury PCV  
za łączna kwotę 10.699,95 zł. Powyższe prace wykonane zostały przy użyciu koparko-ładowarki
oraz koparki obrotowej, a wartość wykonanych usług w tym zakresie wyniosła 118.818,01 zł.  
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5. INFORMACJA O REALIZACJI POLITYK, PROGRAMÓW, STRATEGII

Strategia  Rozwoju Gminy Mniów na lata 2014-2024 przyjęta uchwałą nr 7/XLIII/15 Rady
Gminy Mniów z dnia 19 września 2014 roku.

Strategia to najważniejszy dokument planistyczny i strategiczny, określa główne kierunki
rozwoju Gminy Mniów oraz przykładowe działania zmierzające do jej realizacji.

Wizja Wizja 
Gmina  Mniów  to  aktywny  lokalny  ośrodek  gospodarczy  i  kulturalny  oraz  bezpieczne  Gmina  Mniów  to  aktywny  lokalny  ośrodek  gospodarczy  i  kulturalny  oraz  bezpieczne  
i ekologiczne miejsce do życia i rozwoju mieszkańców, traktujących gminę jak swój dom. i ekologiczne miejsce do życia i rozwoju mieszkańców, traktujących gminę jak swój dom. 

MM    isjisj    aa    
Osiągnięcie  zrównoważonego  rozwoju  gminy,  zapewniającego  poprawę  warunków  życiaOsiągnięcie  zrównoważonego  rozwoju  gminy,  zapewniającego  poprawę  warunków  życia
mieszkańców poprzez sprawne i efektywne zarządzanie lokalnymi zasobami, stymulowaniemieszkańców poprzez sprawne i efektywne zarządzanie lokalnymi zasobami, stymulowanie
rozwoju gospodarczego,  dbałość o ochronę środowiska przyrodniczego i  kulturowego orazrozwoju gospodarczego,  dbałość o ochronę środowiska przyrodniczego i  kulturowego oraz
stałe podnoszenie standardu usług publicznych. stałe podnoszenie standardu usług publicznych. 

Strategia  wyznacza  cele,  jakie  Gmina  Mniów  powinna  osiągnąć  do  2024  roku.  
Sformułowanie misji,  wizji  i  celów strategicznych pozwoliło na stworzenie celów operacyjnych
oraz kierunków działań.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mniów na lata 2016 – 2022 przyjęty uchwałą  
Nr 168/XXVII/2016 Rady Gminy Mniów z dnia 29 grudnia 2016 roku.

Niniejszy  dokument  stanowi  rozwinięcie  na  szczeblu  lokalnym  Narodowego  Programu
Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej i jest podstawowym dokumentem strategicznych, w którym
zaplanowane  zostały  zadania  dotyczące  gospodarki  niskoemisyjnej  w  Gminie  Mniów.  Jest  to
dokument  strategiczny  dla  całej  gminy,  koncentrujący  się  na  podniesieniu  efektywności
energetycznej, zwiększeniu wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz redukcji emisji gazów
cieplarnianych i poprawie jakości powietrza. Cele, które realizuje związane są przede wszystkim 
z  ochroną  środowiska,  a  w  mniejszym  stopniu  z  bezpieczeństwem  energetycznym  Gminy.  
Zadania zawarte w PGN zostały podzielone na sektory: mieszkalny, gminny, przemysł i  usługi,
oświetlenie uliczne oraz transport oraz w podziale na działania krótko i długoterminowe.

Program  Rewitalizacji  Gminy  Mniów  na  lata  2016-2023,  przyjęty  uchwałą
nr 167/XXVII/2016 Rady Gminy Mniów z dnia 29 grudnia 2016 roku.

Dokument strategiczny będący uzupełnieniem Strategii oraz PGN-u lecz dotyczącym tylko
terenów dotkniętych niekorzystnymi zjawiskami społecznymi, kulturowymi czy sytuacją w zakresie
dostępu do infrastruktury, powodujących sytuacje kryzysowe i marginalizację części terenu oraz jej
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mieszkańców. Program Rewitalizacji stanowi uszczegółowienie i uzupełnienie innych dokumentów
strategicznych o podobnym charakterze na poziomie lokalnym, wojewódzkim i krajowym, a nawet
wspólnotowym. Na podstawie analizy wskaźników został na terenie Gminy Mniów wyznaczony
obszar zdegradowany oraz obszar rewitalizacji obejmujący sołectwo Mniów i sołectwo Malmurzyn
oraz  4  podobszary  rewitalizacji  (części  miejscowości  Cierchy,  Grzymałków,  Rogowice  oraz
Zaborowice).

W roku 2019 zrealizowane zostały następujące zadania wpisując się w założenia w/w Programów:

Tabela nr 8

SStrategia trategia RRozwojuozwoju G Gminyminy M Mniów na lataniów na lata 2014 2014  --  20242024

Cel operacyjny  Programy i działania Zadanie inwestycyjne 
kontynuowane, realizowane i 
rozpoczęte w 2019 roku

Zwiększenie  aktywności
społecznej  i  gospodarczej
oraz  wsparcie  inicjatyw  na
rzecz  nowych  miejsc  pracy,
podnoszenia  kwalifikacji
zawodowych  i  stabilizacji
życiowej 

Stworzenie  warunków  do
budowy  domów  spokojnej
starości 

W  ramach  zadania  zaadaptowano
pomieszczenia po aptece w budynku przy
ul. Centralnej 2, z przeznaczeniem na Klub
Seniora.  W  skład  robót  adaptacyjnych
wchodziła wymiana instalacji elektrycznej,
centralnego  ogrzewania,  wodno-
kanalizacyjnej  z  armaturą,  ścianki
działowe,  tynki,  stolarka  drzwiowa,
posadzki.  Ponadto  wykonano  nową
kotłownię  zasilaną  gazem  LPG,
zamontowano  nową  instalację  wentylacji
mechanicznej  oraz panele fotowoltaiczne.
Całość  zadania  opiewała  na  kwotę
157.598,47 zł.
Zadanie  było  dofinansowane  w  80%
środków  finansowych  Wojewody
Świętokrzyskiego  w  ramach  programu
SENIOR + edycja 2019. 
Działanie  to  wpisuje  się  również  Działanie  to  wpisuje  się  również  
w  Program  Rewitalizacji,  kierunekw  Program  Rewitalizacji,  kierunek
działań:  Aktywizacja  i  integracjadziałań:  Aktywizacja  i  integracja
SENIORÓW.SENIORÓW.
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Utrzymanie i rozwój wysokiej
jakości  infrastruktury
publicznej
z  uwzględnieniem  zasad
zrównoważonego rozwoju

Utrzymanie  na  wysokim
poziomie  istniejących
obiektów małej architektury

a) Sukcesywnie w roku 2019 trwały prace
polegające na doposażaniu placów zabaw
w nowe urządzenia do zabaw i rekreacji,
takich jak urządzenia dla dzieci w postaci
karuzel,  huśtawek  do  gier  zespołowych,
piłkochwytów,  utwardzeń  z  kostki
brukowej, altan do spotkań oraz urządzeń
siłowni zewnętrznych w miejscowościach
Mokry  Bór,  Skoki,  Gliniany  Las,  Lisie
Jamy, Zaborowice, Straszów. Wartość ww.
doposażenia  opiewała  na  łączną  kwotę
100.000 złotych.

b)  W sierpniu  2019  r.  została  podpisana
umowa  o  dofinansowanie  dla  zadania
inwestycyjnego  pn.:"Budowa  Otwartej
Strefy  Aktywności  w  miejscowości
Rogowice" w ramach Programu Rozwoju
Małej  Infrastruktury  Sportowo  -
Rekreacyjnej  o  charakterze
wielopokoleniowym  -  Otwarte  Strefy
Aktywności  (OSA)  edycja  2019.
Całkowita wartość inwestycji wyniosła 98
058,06 zł, a wysokość dofinansowania 68
542,58  zł.  Inwestycję  wykonała  firma
Prometeusz z Pabianic. 
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Budynek  administracyjny
gminy  Mniów  -
termomodernizacja

Na  realizację  projektu  pn.:  „Poprawa
efektywności  energetycznej  budynków
użyteczności publicznej na terenie Gminy
Mniów”  Gmina  pozyskała  środki
zewnętrzne  w  ramach  Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego  na  lata  2013-2020,
działanie  3.3  Poprawa  efektywności
energetycznej  w  sektorze  publicznym  
i  mieszkaniowym.  Projekt  zakładał
docieplenie budynków warstwą styropianu
i  wełny  mineralnej,  wymianę  źródeł
oświetlenia,  zmodernizowane  systemu
centralnego  ogrzewania  oraz
zamontowanie instalacji fotowoltaicznych.
Projektem  między  innymi  został  objęty
budynek  Urzędu  Gminy  –  zadanie  to
zgodnie z umową miało zostać wykonane
w roku 2019,  jednakże  w dalszym ciągu
znajduje  się   w  trakcie  realizacji  na
podstawie umowy z wykonawcą podpisaną
24 września 2018r. na kwotę 1 852 200,00
zł,  z  czego  dofinansowanie  do  prac
termomodernizacyjnych  objętych
projektem wynosi 481 879,46 zł, pozostała
kwota to wkład własny Gminy wynoszący
1 370 320,54 zł. W zakresie tym znajduje
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się  ponadto  rozbudowa   polegająca  na
nadbudowie  poddasza  istniejącego
budynku Urzędu Gminy, znajdującego się
również w fazie realizacji. Wobec faktu, że
termin  wykonania  robót  nie  został  przez
Wykonawcę  dotrzymany,  Gmina  nalicza
odsetki karne za okres zwłoki.

Program  optymalizacji
energetycznej gminy 

Gmina opracowała wniosek i pozyskała  
w  ramach  Regionalnego  Programu
Operacyjnego  Województwa
Świętokrzyskiego  na  lata  2013-2020
dofinansowaniena  realizację  projektu  pn.:
Wzrost  efektywności  energetycznej
poprzez wymianę oświetlenia ulicznego na
terenie  Gminy  Mniów.  Wartość  projektu
wynosi 2 709 378,81 zł, a dofinansowanie 
2 156 079,24 zł.  W 2019 roku ogłoszony
został  nieograniczony  przetarg  na
realizację powyższej inwestycji, w wyniku
którego  wyłoniono  wykonawcę  firmę
Electronic  Control  Systems S.A.  z  Balic,
która  rozpoczęła  realizację  zadania  
w 2019 r.

30

RAPORT O STANIE GMINY MNIÓW



Kontynuacja  inwestycji  w
kanalizację

a) W ramach zadania pn: Regulacja 
gospodarki wodno – ściekowej w 
aglomeracji Mniów - Budowa kanalizacji 
sanitarnej i sieci wodociągowej - Zadanie 
2 – „Budowa  sieci wodociągowej 
rozdzielczej w msc.  Mniów ul. Kielecka” 
oddano do użytku w styczniu 2019 roku 
odcinek sieci wodociągowej rozdzielczej  
Ø  110 PE o długości  438  mb. za kwotę 
brutto 156.084,86 zł,  na którą składały się 
roboty budowlane za kwotę 147.302,66 zł.  
oraz projekt budowlany i koszty inspektora 
nadzoru na kwotę  8.782,20 zł.

b)  Zadanie  1  -  „Budowa   kanalizacji
sanitarnej  w  msc.  Grzymałków,  Skoki”  
w skład której wchodziła budowa:
-  kanału sanitarnego grawitacyjnego : Ø 200
PVC  –  4.465,50 mb.  i Ø  160  PVC  –
2.686,00 mb.
- studzienek kanalizacyjnych  Ø 1000 - szt.
61,  Ø 600 - szt. 29,  Ø 400 - szt. 92,  Ø 
315 - szt. 179,

- kanalizacji sanitarnej tłocznej:  Ø 110 PE
- 170,00  mb. i Ø 90 PE - 1.073,00  mb.
-  czterech pompowni  ścieków  wraz  ze
sterowaniem.
Łączna wartość zleconych robót opiewała na
kwotę  4.138.885,38  zł.  Roboty  zostały
zgłoszone do odbioru 23 grudnia 2019, ale
ich odbiór nastąpił w roku 2020.

c)  W  2019  r.  złożony  został  wniosek  
o  dofinansowanie  na  realizację  operacji
pn.:"Budowa  kanalizacji  sanitarnej  
w miejscowości Zachybie oraz wodociągu
w  miejscowości  Węgrzynów" w  ramach
operacji  typu  "Gospodarka  wodno  -
ściekowa"  w  ramach  poddziałania
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"Wsparcie  inwestycji  związanych  
z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową
wszystkich rodzajów małej infrastruktury,
w tym inwestycji  w energię  odnawialną  
i  w  oszczędzanie  energii"  w  ramach  
"Podstawowe  usługi  i  odnowa  wsi  na
obszarach wiejskich", objętego PROW na
lata  2014-2020.  W  dniu  27  kwietnia  
2020  r.  została  podpisana  umowa  
o  dofinansowanie.  Środki  finansowe
przyznane  na  operację  wynoszą  446  899
zł, całkowity koszt projektu to 891 243,09
zł.

d)  W  roku  2018  podpisana  została  
z  samorządem  Województwa
Świętokrzyskiego  umowa w  ramach
Regionalnego  Programu  Operacyjnego
Województwa  Świętokrzyskiego  na  lata
2013-2020  na  dofinansowanie  projektu
pn.:  Regulacja  gospodarki  wodno-
ściekowej w aglomeracji Mniów - budowa
kanalizacji  sieciowej  w  miejscowości
Grzymałków,  Skoki,  Zaborowice,  Baran,
Chyby,  Podchyby,  Serbinów i  Rogowice.
Wartość  projektu  wynosi
15 654 174,85 zł, a dofinansowanie 9 926
009,64  zł. Inwestycja  była  częściowo
realizowana  w  2019   roku  i  będzie
kontynuowana w następnych latach.
Działanie  te  wpisują  się  również  Działanie  te  wpisują  się  również  
w  Program  Rewitalizacji,  kierunekw  Program  Rewitalizacji,  kierunek
działań:  Budowa  i  modernizacjadziałań:  Budowa  i  modernizacja
infrastruktury wodno-kanalizacyjnej nainfrastruktury wodno-kanalizacyjnej na
podobszarze rewitalizacji nr 1 – Mniów.podobszarze rewitalizacji nr 1 – Mniów.
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Program RewitalizacjiProgram Rewitalizacji na lata na lata 201 2016 – 6 – 20220233

Tabela nr 9

Cel szczegółowy Kierunki działań Zadanie inwestycyjne 
kontynuowane, realizowane 
i rozpoczęte w 2019 roku

Odnowienie  zdegradowanych
terenów  na  podobszarach
rewitalizacji  oraz nadanie im
nowych  funkcji
rekreacyjnych,
turystycznych, edukacyjnych

Poprawa estetyki  sołectwa i
funkcjonalności  przestrzeni
publicznej  na  podobszarze
rewitalizacji nr 1 - Mniów

W dniu 17 grudnia 2019 roku Wójt Gminy
Mniów  ogłosił  konkurs  architektoniczny
na  opracowanie  szczegółowej  koncepcji
urbanistyczno  -  architektonicznej
zagospodarowania i poprawy funkcjonalno
- przestrzennej centrum Mniowa. Konkurs
został rozstrzygnięty w kwietniu 2020 r. 

Poprawa  dostępu  do  usług
publicznych oraz polepszenie
ich  jakości  (edukacyjnych,
zdrowotnych, kulturalnych)

Doposażenie  placówek
oświatowych  z  podobszaru
rewitalizacji nr 1 - Mniów

W grudniu  2019  roku  podpisana  została
umowa  o  dofinansowanie  ze  środków
Funduszu  Rozwoju  Kultury  Fizycznej
zadania  inwestycyjnego  w  ramach
Programu  Sportowa  Polska  -  Program
Rozwoju Infrastruktury Sportowej - edycja
2019,  na  zadanie  "Remont  sali
gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w
Mniowie".  Całkowita  wartość  wydatków
została określona na 676 071,00 zł   w tym
dofinansowanie  w wysokości  473 200,00
zł. W ramach zadania przewiduje się m.in.
wykonanie  cyklinowania  i  malowania
podłogi,  wymianę  stolarki  okiennej  
i  drzwiowej,  wentylatorów,  oświetlenia,
uszczelnienie dachu oraz nagłośnienie sali.
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Zwycięska praca w konkursie pn. „Szansa na rozwój – rewitalizacja miejscowości Mniów – II etap”
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Realizacja programu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii

Podstawowym  dokumentem  na  podstawie  którego  gmina  realizuje  profilaktykę
rozwiązywania  problemów  alkoholowych  jest  Gminny  Program  Profilaktyki  i  Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Jest on uchwalany rokrocznie przez
Radę Gminy Mniów. 
W  2019  r.  na  podstawie  gminnego  programu,  przyjętego  uchwałą  nr  23/VI/2019
z dnia 30 stycznia 2019 r. przez Radę Gminy Mniów zrealizowano następujące zadania:
1.  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła 22 posiedzenia.
2.  Skierowano 16 wniosków do Sądu Rejonowego w Końskich  o zastosowanie  przymusowego
leczenia wobec osób uzależnionych od alkoholu.
3.  Skierowano i  sfinansowano badania psychologiczno -  psychiczne dla 10 osób podejrzanych  
o nadużywanie alkoholu.
4.  Przekazano  dotacje  na  sfinansowanie  świetlic  środowiskowych  z  elementami
socjoterapeutycznymi w:
- Grzymałkowie w kwocie 15 000,00 zł  dla Stowarzyszenia „ Nadzieja Rodzinie”,
- Mniowie w kwocie 15 000,00 zł  dla CARITAS Diecezji Kieleckiej.
W ramach dotacji prowadzona była szeroko rozumiana profilaktyka. Uczestnicy mieli możliwość
pozyskania  wiedzy  na  temat  uzależnień,  umiejętności  konstruktywnego  odmawiania  i  radzenia
sobie w trudnych sytuacjach zwiazanych z uzależnieniami.
5. Zgodnie z programem  profilaktycznym dofinansowano drużyny sportowe:
- LZS „Granat” Borki w kwocie 6 000,00 zł,
- LZS „Płomień” Wólka Kłucka w kwocie 6 000,00 zł.
Celem przedsięwzięcia było  uświadamianie dzieci i  młodzieży     o szkodliwości alkoholu    
 i narkotyków podczas   prowadzonych zajęć sportowych.
6. Sfinansowano  letnie  kolonie profilaktyczne w Ustce dla 15 uczniów z terenu gminy Mniów.  
W  trakcie   pobytu  realizowany  był  program  profilaktyczny  „Zanim  spróbujesz”  w  formie
warsztatów grupowych, pogadanek,  scenek rodzajowych, filmów i konkursów.
 Koszt: 11 400.00 zł
7. Sfinansowano przejazd uczniów z terenu gminy na „Zieloną Szkołę „ gdzie realizowano zajęcia
mające  na  celu  pozyskanie  wiedzy   o  uzależnieniu  od  alkoholu   oraz  zażywaniu  środków
psychoaktywnych, koszt: 3 300,00 zł
8.  W ramach programu,  funkcjonował  punkt  konsultacyjny,  w którym 1 raz w miesiącu osoby
zainteresowane  mogły  m.in.  uzyskać  informację  o  placówkach  zajmujących  się  leczeniem
odwykowym.
9. Zorganizowano w Mniowie festyn rodzinny „Żyjmy bez uzależnień”   podczas którego m.in.
rozdawane były ulotki i prowadzone konkursy o tematyce profilaktycznej dla dzieci i młodzieży.
Koszt : 17 982,36 zł 
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Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Na terenie  gminy  Mniów na  dzień  31.12.2019   działały  33  punkty  sprzedaży  napojów
alkoholowych,  w  tym  :  sklepów – 29,  lokali gastronomicznych – 4.
Liczba wydanych w ciągu roku zezwoleń wyniosła 25 szt.,  w tym 1 zezwolenie jednorazowe.
Środki z opłat za wydane zezwolenia  na sprzedaż napojów alkoholowych zostały przeznaczone na
realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Kwota  zebrana  w 2019 r.  z  tytułu  opłat  za  zezwolenia  wyniosła   -  122 305, 35 zł

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Mniów na lata 2018-2023 za 
rok 2019  

Zgodnie  z  art.  17  ust.  1  pkt  1  ustawy z  dnia  12  marca  2004 r.  o  pomocy  społecznej  
(t. j. Dz. U. z 2019, poz. 1507 z późn. zm.) nałożony został na gminę obowiązek opracowania  
i  realizacji  gminnej  strategii  rozwiązywania  problemów  społecznych  ze  szczególnym
uwzględnieniem  programów  pomocy  społecznej,  profilaktyki  i  rozwiązywania  problemów
alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka.  
W związku z tym opracowana została i przyjęta Uchwałą Nr 306/XLVII/2018 Rady Gminy Mniów
z dnia 9 października 2018 r. Gminy Mniów na lata 2018-2023. Realizację Strategii przewidziano
na okres 6 lat.  Bezpośredni nadzór nad prawidłowym procesem wdrażania Strategii powierzono
Wójtowi Gminy Mniów, a koordynowanie, monitorowanie i ewaluację  Kierownikowi Gminnego
Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Mniowie.  W  Strategii  określone  zostały  kierunki  działań
zmierzających  do  łagodzenia  skutków  dominujących  problemów  społecznych  oraz  zadania
programowe określające pomoc różnym grupom, sposoby ich osiągnięcia oraz realizatorów.

Głównymi  adresatami  i  podmiotami  Strategii  są  mieszkańcy  gminy  Mniów.  
W  realizację  zadań  ujętych  w  Strategii  zaangażowane  były  gminne  i  powiatowe  instytucje,  
w szczególności Urząd Gminy, 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Starostwo Powiatowe, Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie, Powiatowy Urząd Pracy, Policja, a także Sąd Rejonowy, ZOZ oraz lokalne przedszkola,
szkoły i organizacje pozarządowe.

Założeniem było,  by  realizacja  Strategii  opierała  się  na  trzech  podstawowych  zasadach
świadczenia pomocy: 

1) nie odbierania osobie znajdującej się w trudnej sytuacji sposobności robienia tego, co leży 
w granicach jej własnych możliwości,

2) pojawiania się wsparcia wtedy, gdy człowiek nie może sam sobie pomóc,
3) wycofywania pomocy wówczas, gdy osiągana jest samodzielność.

Sprawozdanie z realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla
Gminy Mniów na lata 2018-2023 stanowi prezentację projektów i działań podejmowanych w celu
realizacji przyjętych zadań wraz ze wskazaniem ich realizatorów oraz efektów podjętych działań. 

Poprzez  realizację  zadań  zawartych  w  Strategii  Gmina  Mniów  zmierza  nie  tylko  do
łagodzenia skutków trudnej sytuacji bytowej klientów pomocy społecznej, lecz także do usuwania
przyczyn  problemów  i  trudności  tkwiących  zarówno  w  sferze  psychicznej  jak  
i społecznej. Ważnym aspektem podejmowanych działań jest także profilaktyka zapobiegająca lub
likwidująca przyczyny niekorzystnych zjawisk. Zgodnie z założeniami realizacja zadań zawartych
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w  uchwale  powinna  odbywać  się  poprzez  konstruktywne  włączanie  pracowników  Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej (na miarę możliwości kadrowych) w życie i problemy społeczności
lokalnej  w  poszczególnych  rejonach  pracy  socjalnej,  a  także  poprzez  pracę  szeregu  instytucji,
organizacji  pozarządowych  i  osób  fizycznych  zajmujących  się  pomocą  społeczną  zarówno  na
terenie  gminy,  powiatu  jak  i  województwa  oraz  instytucji  działających  w  szerszym  obszarze
polityki społecznej, takich jak: oświata, służba zdrowia, policja.
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6. OCHRONA ŚRODOWISKA

Program Ochrony Środowiska Gminy Mniów

Program Ochrony Środowiska  Gminy Mniów przyjęty uchwałą nr 17/XXXVIII/09 Rady Gminy  
w  Mniowie  z  dnia  29  kwietnia  2009  roku jest  dokumentem  analizującym  istniejący  stan
poszczególnych komponentów środowiska przyrodniczego Gminy  Mniów oraz przedstawiającym
cele i zadania konieczne do realizacji w poszczególnych obszarach interwencji w celu zachowania
dobrego  stanu  środowiska.  W ramach  licznych  działań  z  zakresu  ochrony  środowiska  Gmina
Mniów realizuje:
- program usuwania i utylizacji azbestu,
- zadania z zakresu gospodarki wodno- ściekowej m.in. budowa nowych odcinków kanalizacji,
- zadania z zakresu gospodarki odpadami,
- zadania z zakresu gospodarki niskoemisyjnej.

W  2019  roku  Wójt  Gminy  Mniów  wydał dwie  decyzje  o  środowiskowych
uwarunkowaniach dla następujących przedsięwzięć:
-  ,,Eksploatacja piasków ze złoża ”Wólka Kłucka II’’ udokumentowanego w granicach działek  
nr 363 i 364, położonego na terenie wsi Wólka Kłucka”,

-  ,,Budowa farmy  fotowoltaicznej  o  mocy  1  MW wraz  z  niezbędną  infrastrukturą  techniczną
w obrębie 0009 Pałęgi, działka nr 10/1”.

Gospodarka odpadami komunalnymi

Ustawa  z  dnia  13  września  1996  roku  o  utrzymaniu  czystości  i  porządku  w  gminach,
nałożyła  na  samorządy  obowiązek  prowadzenia  systemu  gospodarki  odpadami.  
Realizując  powyższy  obowiązek  od  dnia  1  lipca  2013  roku  Gmina  Mniów  organizuje  odbiór
odpadów  komunalnych  z  nieruchomości  zamieszkałych.  Natomiast  na  nieruchomościach
niezamieszkałych,  na których powstają  odpady wskutek prowadzenia działalności  gospodarczej,
właściciele  nieruchomości  mają  obowiązek  zawarcia  indywidualnej  umowy  z  przedsiębiorcą
wpisanym do rejestru działalności regulowanej, prowadzonej przez Wójta Gminy Mniów.

Zasady  funkcjonowania  gminnego  systemu  gospodarki  odpadami  komunalnymi  w  roku
2019 określały szczegółowo następujące uchwały Rady Gminy Mniów:
1.  Uchwała  Nr  111/XX/2016  Rady Gminy  Mniów z  dnia  28  kwietnia 2016 r.  w  sprawie
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mniów.
2.  Uchwała Nr  113/XX/2016 Rady Gminy Mniów z  dnia  28  kwietnia 2016  r. w  sprawie
szczegółowego sposobu i  zakresu świadczenia usług w zakresie  odbierania i  zagospodarowania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
3.  Uchwała Nr 221/XXII/2017 Rady Gminy  Mniów z  dnia  28  września 2017  r.  w  sprawie
określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
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4.  Uchwała Nr 117/XX/2016 Rady Gminy Mniów z dnia  28 kwietnia 2016  r. w sprawie poboru
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczania inkasentów
i określania wysokości wynagrodzenia za inkaso, zmieniona uchwałą Nr 217/XXXII/2017 z dnia 
29 sierpnia 2017 r.
5. Uchwała Nr 2/XXVII/2013 Rady Gminy w Mniowie z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty.

System  gospodarki  odpadami  komunalnymi  wiąże  się  z  pobieraniem opłaty  za
gospodarowanie  odpadami  komunalnymi.  Opłata,  którą  wnoszą  właściciele  nieruchomości
zamieszkałych,  na  których  powstają  odpady,  jest  przeznaczona  na  sfinansowanie  odbioru,
transportu i zagospodarowania odpadów powstających w gospodarstwach domowych położonych
na  terenie  Gminy  Mniów,  utrzymanie  punktu  selektywnego  zbierania  odpadów  komunalnych,
obsługę administracyjną systemu oraz edukację ekologiczną. 

Opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  od  właścicieli  nieruchomości,  na
których  zamieszkują  mieszkańcy,  pobierana była  w  2019  r.  w  zależności  od  wielkości
gospodarstwa  domowego  z  uwzględnieniem ilości  osób  zamieszkujących  daną  nieruchomość.  
Za zbieranie odpadów komunalnych w sposób selektywny od  małych  gospodarstw domowych  
(do 2 osób) opłata za miesiąc wynosiła 12 zł brutto, od średnich gospodarstw domowych (od 3 do 5
osób) opłata za miesiąc wynosiła 16,00 zł brutto, a od dużych gospodarstw domowych (od 6 osób 
i  więcej)  opłata  wynosiła  23,00  zł  brutto  miesięcznie.  Stawki  za  odpady komunalne  zbierane  
i odbierane w sposób nieselektywny odpowiednio ustalono o 10,00 zł wyższe, niż stawki za odpady
komunalne zbieranie i odbierane w sposób selektywny.

Do budżetu gminy w roku 2019 z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
wpłynęło 399 435,69 zł.,  natomiast wydatki poniesione w związku z funkcjonowaniem systemu
gospodarki odpadami wyniosły 497 716,00 zł. W związku z powyższym różnica pomiędzy opłatą,
która wpłynęła od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, a wydatkami gminy poniesionymi na
system gospodarki odpadami, wynosiła 98 280,31 zł.

W okresie od 01.01.2018 roku do 31.12.2019 zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości  
i  porządku odbiór odpadów komunalnych i  ich zagospodarowanie od właścicieli  nieruchomości
zamieszkałych realizowane było przez wybrane w drodze przetargu Przedsiębiorstwo Handlowo –
Usługowe  „ZIELIŃSKI”,  ul.  Klasztorna  27a,  26  -  035  Raków.  Umowa  obowiązywała  
do 31 grudnia 2019 r. 

Zgodnie z obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Mniów właściciele  nieruchomości  zobowiązani  są  do  selektywnego  zbierania  powstałych  na
nieruchomości  odpadów  tj.:  papier  i  tektura,  szkło,  metal,  tworzywa  sztuczne,  opakowania
wielomateriałowe, odpady komunalne ulegające biodegradacji, niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne.  System gospodarki  odpadami  zakłada  zmniejszenie  ilości  wytwarzanych odpadów  
u źródła i prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów. 

Na  terenie  zabudowy  jednorodzinnej  obowiązuje system  mieszany  (workowo  –
pojemnikowy)  zbiórki  odpadów komunalnych. Niesegregowane (zmieszane)  odpady komunalne
gromadzone  są w  pojemnikach  wolnostojących  spełniających normy  techniczne  o  pojemności
120 l. dla małych i średnich gospodarstw domowych i 240 l. dla dużych gospodarstw domowych.
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Częstotliwość odbioru z nieruchomości  to 1 raz w miesiącu.  Odpady  segregowane – tj. : papier,
tektura, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metal, szkło, odpady biodegradowalne
gromadzone  są  w workach o poj.  120 l.  Częstotliwość ich  odbioru  z  nieruchomości  to  1 raz  
w miesiącu.

Na terenie zabudowy wielorodzinnej  również  obowiązywał system mieszany (workowo –
pojemnikowy)  zbiórki  odpadów komunalnych.  Niesegregowane (zmieszane)  odpady komunalne
gromadzone  są w  pojemnikach  zapewniających  minimalną  pojemność  stanowiącą  iloczyn
110 l. i ilości lokali w tym budynku. Częstotliwość odbioru z nieruchomości to 2 razy w miesiącu.
Odpady  segregowane  gromadzono w  pojemnikach do  selektywnej  zbiórki,  które  zapewniały
pojemność  stanowiącą  minimum  iloczyn  110  l.  i ilości lokali  w  tym  budynku.  
Częstotliwość odbioru z nieruchomości to 1 raz w miesiącu. 

Powstające na obszarze  nieruchomości  zamieszkałej  odpady tj.:  przeterminowane
leki i chemikalia, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte akumulatory, ogniwa i baterie,
zużyte  opony,  meble  i  inne  odpady  wielkogabarytowe,  odpady  budowlane  i  rozbiórkowe
stanowiące odpady komunalne, odpady zielone,  popiół  są objęte działalnością Gminnego Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów.

Odbiór  mebli  i  innych  odpadów  wielkogabarytowych,  zużytego  sprzętu  elektrycznego
i  elektronicznego  oraz  zużytych  opon  z  nieruchomości  zamieszkałych  odbywał  się  poprzez
odbieranie  ww.  odpadów  wystawionych  przez  właścicieli  przed  swoimi  nieruchomościami  wg
ustalonego harmonogramu w 2019 roku tj. cztery razy w roku tzw. „wystawki”. 

Zużyte baterie mieszkańcy Gminy mogli wrzucać do pojemników ustawionych w Urzędzie
Gminy Mniów, ul. Centralna 9.

W  roku  2019  Gmina  zorganizowała  przetarg  na  odbiór,  transport  i  zagospodarowanie
odpadów  komunalnych  powstających  na  nieruchomościach  zamieszkałych  na  terenie  Gminy
Mniów, tak aby wyłonić wykonawcę ww. usługi na lata 2020-2021. 

Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest z terenu Gminy Mniów na lata 2015-
2032 przyjęty uchwałą nr 112/XX/2016 Rady Gminy Mniów z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mniów jest wynikiem
realizacji zadania spoczywającego na samorządzie gminnym w zakresie całkowitego pozbycia się
szkodliwego  azbestu.  Zadanie jest  ujęte  w  Programie  Oczyszczania  Kraju  
z  Azbestu  na lata  2009-2032 (POKzA) – podstawowym dokumencie  wyznaczającym cele  oraz
ramy legislacyjne, finansowe i organizacyjne do usunięcia azbestu z terytorium Polski. Program
ten,  wraz  z  poprzedzającą  go  inwentaryzacją,  daje  możliwość  dokładnego  oszacowania
występujących  na  terenie  Gminy  Mniów  wyrobów  azbestowych,  zarówno  pod  względem
ilościowym  jak  i  jakościowym.  Dzięki  temu  umożliwia  opracowanie  harmonogramu  ich
bezpiecznego usuwania. Wskazuje również możliwości finansowe wspierania tych zadań, a także
uświadamia  społeczeństwo  o  niebezpieczeństwie  wynikającym z  niewłaściwego  postępowania  
z  wyrobami  azbestowymi.  Program  został  sporządzony  w  celu  aktualizacji  poprzedniej  wersji

40

RAPORT O STANIE GMINY MNIÓW



dokumentu  z  2009  r.  pod  nazwą  „Program  usuwania  azbestu  -  Gmina  Mniów”.  Do  jego
opracowania posłużyły wyniki inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest wykonanej w 2015 r.
na  terenie  gminy.  Nowy  Program  jest  w  pełni  spójny  z  obowiązującym  stanem  prawnym
dotyczącym azbestu i zawiera aktualne dane na temat występujących na terenie gminy  wyrobów
azbestowych.

W związku z realizacją  Gminnego Programu Usuwania Azbestu w roku 2019 usunięto  
z terenu gminy wyroby zawierające azbest w ilości 158,96 Mg. i  zutylizowano go na wysypisku
odpadów niebezpiecznych Eko-Azbest Sp.z o.o. Piaski gm. Kraśnik Lasy.  Koszt całkowity zadania
to  kwota  39  820,  14  zł.  Świadczenie  usług  związanych  z  demontażem,  transportem  
i  unieszkodliwianiem  wyrobów  zawierających  azbest,  znajdujących  się  na  nieruchomościach
położonych  na  terenie  gminy  Mniów,  stanowiących  własność  osób  fizycznych  wykonali
wykonawcy  wyłonieni  w  wyniku  rozstrzygnięcia  postępowania  o  udzielenie  zamówienia
publicznego o wartości poniżej 30.000 EURO.

Gminny  program  opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz  zapobiegania  bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Mniów

Gminny  program  opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz  zapobiegania  bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Mniów przyjęty  został  uchwałą  nr 47/VIII/2019 Rady Gminy Mniów 
z  dnia  26  marca  2019  roku.  Program  ma  na  celu  złagodzenie  uciążliwości  związanych  
z  bytowaniem  bezdomnych  zwierząt  na  terenie  Gminy  Mniów  i  polega  w  szczególności  na
realizacji  następujących zadań:  odławianie  i  zapewnienie  schronienia  bezdomnym  zwierzętom,
opiekę  weterynaryjną  i  obligatoryjną  sterylizację i  kastrację  bezdomnych  zwierząt,  opiekę  nad
wolno żyjącymi kotami, adopcję bezdomnych psów, usuwanie zwłok padłych zwierząt porzuconych
na terenie gminy. 

W  budżecie  na  rok  2019  zabezpieczono  na  realizację  ww.  programu  kwotę  30.000  zł,
z czego wykorzystano kwotę 12.777,20 zł na następujące zadania:

- usługi weterynaryjne - 1 718,00 zł,
- zgłoszenie do schroniska 6 psów - 7 200,00 zł,
- adoptowanie 12 psów - 3 600,00 zł,
- usuwanie padłych zwłok zwierzęcych - 259,20 zł.

Susza
W  2019  roku  na  terenie  Gminy  Mniów  wystąpiło  zagrożenie  suszą  w  następujących

uprawach: zboża, kukurydza, ziemniaki, warzywa gruntowe, krzewy owocowe, truskawki, rośliny
strączkowe, łąki i pastwiska. W związku z powyższym Zarządzeniem Wójta Gminy nr 73/2019
z dnia 17 czerwca 2019 r. została powołana Gminna Komisja do spraw szacowania skutków klęsk
żywiołowych w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej na terenie Gminy
Mniów, która przeprowadziła lustrację w gospodarstwach rolnych na terenie 19 sołectw tj.: Baran,
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Borki, Cierchy, Gliniany Las, Grzymałków, Lisie Jamy, Malmurzyn, Mniów, Mokry Bór, Pałęgi,
Pępice, Przełom, Rogowice, Skoki, Straszów, Węgrzynów, Wólka Kłucka, Zaborowice, Zachybie.
Po oszacowaniu Komisja ustaliła, że: 
-  w przypadku 27 gospodarstwach rolnych straty przekroczyły 30 % średniej  rocznej  produkcji
rolnej, a  powierzchnia użytków rolnych, na których wystąpiły szkody wyniosła 255,92 ha.
- w przypadku 93 gospodarstwach rolnych straty nie przekroczyły 30 % średniej rocznej produkcji
rolnej, a powierzchnia użytków rolnych, na których wystąpiły szkody wyniosła 289,63 ha.
- w przypadku 6 gospodarstwach rolnych, na których wystąpiły szkody protokoły z szacowania
zostały przekazane do innych gmin, a powierzchnia użytków rolnych w tym przypadku wyniosła
15,78 ha.

Zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów
W 2019  roku  wydano  44  zezwolenia  zamiaru  usunięcia  drzew  dla  osób  fizycznych  na

podstawie zgłoszeń przyjętych z terenu Gminy Mniów oraz Wójt Gminy Mniów wydał 3 decyzje
zezwalające na usunięcie drzew.

Gmina Mniów w ramach umowy nr 24/2019 z dnia 10 maja 2019 r. zawartej z Powiatem
Kieleckim otrzymała pomoc finansową w wysokości 2 000,00 zł  na realizację zadania:  „Zakup
drzew i krzewów miododajnych oraz ich nasadzenia na terenie gminy Mniów”. W ramach realizacji
ww. zadania zostały zakupione 52 sztuki drzew i krzewów miododajnych, które zostały posadzone
na  działkach  gminnych  w  następujących  miejscowościach:  Straszów,  Pieradła,  Skoki,  Wólka
Kłucka, Pielaki, Chyby i Gliniany Las.
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7. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wśród  szerokiego  zakresu  zadań  własnych  gminy,  mających  na  celu  zaspakajanie
zbiorowych potrzeb wspólnoty, są m.in. sprawy porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
a  nadto  ochrony  przeciwpożarowej  i  przeciwpowodziowej.  Niestety  zmiany,  jakie  nastąpiły  
w strukturach organizacyjnych Komendy Miejskiej Policji w Kielcach spowodowały, że z dniem 
1  grudnia  2012  r.  zlikwidowano  w  powiecie  kieleckim  wszystkie  posterunki  policji,  w  tym  
i w Mniowie. Policjanci mniowscy włączeni zostali w skład Komisariatu Policji w Strawczynie.
Likwidacja  posterunku,  spowodowała,  że  zmalało  poczucie  bezpieczeństwa  obywateli.  
Aby  przeciwdziałać  temu  zjawisku  w  budynku  Urzędu  Gminy  urządzono  pokój,  w  którym
policjanci za zgodą komendanta Komisariatu Policji  w Strawczynie pełnią w czwartki  dyżury.  
Z okazji Święta Policji w 2019 r. gmina udzieliła dotacji na Fundusz Wsparcia Policji w wysokości
1500,00

Niezwykle ważną rolę w gminnym systemie bezpieczeństwa pełnią jednostki ochotniczych
straży  pożarnych.  Są  one  dynamiczną  i  prężną  organizacją  niosącą  pomoc  humanitarną  dla
mieszkańców  gminy.  Na  terenie  gminy  Mniów  działają  cztery  jednostki  OSP:
w Mniowie, Zaborowicach, Grzymałkowie i w Malmurzynie. W swoich szeregach skupiają 224
ochotników, w tym: czynnych - 186 , honorowych - 13, wspierających - 2. Z pośród nich trzy
jednostki:  OSP Grzymałków,  Zaborowice  i  Mniów  włączone  zostały  do  Krajowego  Systemu
Ratowniczo Gaśniczego. 

Wszystkie jednostki dysponują bazą lokalową i sprzętową. Na terenie gminy znajdują się
cztery remizy. Strażnica w Mniowie oddana została  do użytku w 1989 r., zaś w Malmurzynie  
w 1998 r. Remizy w Grzymałkowie i Zaborowicach są nieco starsze. Grzymałkowską wybudowano
bowiem w roku 1955, zaś zaborowicką w 1961. W latach 2005-2008 obydwie te strażnice zostały
wyremontowane i dostosowane do obecnych standardów. 

Ochotnicze Straże Pożarne oprócz bazy lokalowej są wyposażone w umundurowanie oraz
sprzęt  do  działań  ratowniczo-gaśniczych.  OSP  w  Mniowie  dysponuje  dwoma  średnimi
samochodami  gaśniczymi  marki  STAR  MAN  i  DAF,  zaś  OSP w  Zaborowicach  posiada  trzy
samochody  w  tym  dwa  średnie:  IWECO  i  Magirus  oraz  lekki  do  ratownictwa  technicznego
RENAULT Master. Podobnym wyposażeniem dysponuje również jednostka OSP w Grzymałkowie.
Do akcji udaje się trzema samochodami w tym: średnim  STAR MAN, ciężkim MAN o pojemności
zbiornika  5000  litrów  i  lekkim  pojazdem  ratownictwa  technicznego  RENAULT  Master,
przeznaczonym do ratownictwa drogowego. Z kolei OSP Malmurzyn posiada samochód gaśniczy
marki  STAR-200  i  lekki  samochód  z  modułem  gaśniczym  Ford  Transit,  którymi  wspomaga
pozostałe jednostki podczas akcji gaśniczych.

W 2019 r. jednostki OSP uczestniczyły w 150 zdarzeniach, w tym: 93 – to pożary, pozostałe
67 – to miejscowe zagrożenia do których należały: wypadki drogowe i zdarzenia spowodowane
siłami przyrody (silne wiatry)

43

RAPORT O STANIE GMINY MNIÓW



Stan wyposażenia jednostek OSP w 2019 r.
Tabela nr 10

OSP Stan
osobowy

Remiza
rok bud./
liczba garaż

Liczba 
pojazdów

Sposób
alarmowania

Sprzęt
specjalistyczny

Liczba
zdarzeń

Grzymałków
61 1955/ 3 3 DSP-50, SMS,

syrena

Zestaw hydrauliczny-2
wentylator oddym.   -2
agregat prod.            -4
pompa szlamowa     -3
pompa Niagara         -2
pilarka do drewna    -4
pilarka do stali i bet.-1
Motopompa PO5     -1

78

Malmurzyn 35 1998/ 2 2 DSP-50,
syrena el.

Pompa szlamowa     -1
agregat prądotw.      -2
pilarka do drewna    -2
motopompa P05       -1

24

Mniów 40 1989/ 2 2 DSP-50, SMS,
syrena el.

Zestaw hydrauliczny-2
pompa szlamowa     -1
pompa pływająca     -1
pilarka do drewna    -2
pilarka do stali i bet.-1
agregat prądotw.      -2
wentylator oddym.   -1
motopompa P0-5.    -1

119

Zaborowice 88 1961/ 2 3 DSP-50, SMS,
syrena el.

Zestaw hydrauliczny-1
agregat prądotw.      -2
Pompa szlamowa     -1
pompa pływająca     -1
motopompa PO5      -1
pilarka do drewna    -2
pilarka do stali i be. -1
wentylator oddym.   -1

42

Razem: 224 10 150

Zgodnie z  przepisami:  ustawy o ochronie  przeciwpożarowej  oraz  ustawy o samorządzie
gminnym  koszty  wyposażenia  jednostek  OSP,  szkolenia  ich  członków,  ubezpieczenia  oraz
zapewnienia gotowości bojowej tych jednostek ponosi gmina.
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Budżet gminy Mniów w 2019 r. przeznaczył na ochronę przeciwpożarową kwotę 230 236, 96 zł.
Wydatki w poszczególnych grupach przedstawiały się następująco:

Ekwiwalent:
- w ramach wypłaconego ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz szkoleniach
gmina wypłaciła środki w kwocie 23.440,94 zł

Zatrudnienie kierowców-konserwatorów sprzętu OSP:
-  w  celu  zapewnienia  stałej  gotowości  bojowej  jednostek  OSP  oraz  zapewnienia  właściwej
konserwacji pojazdów i sprzętu pożarniczego podpisano umowy z kierowcami – konserwatorami
poszczególnych  jednostek  OSP.  Kwota  przeznaczona  na  realizację  ww.  umów  wyniosła:  
24.696, 69 zł.

Dotacje:
-  w ramach doposażenia  jednostek  OSP w sprzęt  oraz  indywidualnego wyposażenia  strażaków
gmina przyznała dotacje dla poszczególnych jednostek w kwocie: 50.000,00
-  bieżące  utrzymanie  w  tym:  zakup  paliwa,  przeglądy,  ubezpieczania  samochodów,  energia
elektryczna, usługa telekomunikacyjna w kwocie: 83 682, 70 zł
- inne wydatki w tym: badania lekarskie, ubezpieczenia strażaków, szkolenia, energia elektryczna,
remonty i naprawy w kwocie: 47 916, 63 zł

Popularyzacja ochrony przeciwpożarowej.

1.  W marcu 2019 r.  przeprowadzono gminne  eliminacje  do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy
Pożarniczej  pn.  „Młodzież Zapobiega  Pożarom” w grupie  szkół  podstawowych.  Na ten cel  dla
zwycięzców eliminacji ufundowano nagrody  na  kwotę 500 zł.
2. W roku 2019 dwie jednostki świętowały  swój jubileusz. W lipcu OSP Zaborowice obchodziła 60
lecie  istnienia  jednostki  OSP.  We  wrześniu  natomiast  OSP  Malmurzyn  świętowała  50  lecie
powołania do życia struktur pożarniczych. Doniosłym wówczas wydarzeniem było przekazanie dla
druhów z  Malmurzyna  sztandaru  ufundowanego  przez  społeczeństwo.  Było  to  wyróżnienie  za
całokształt ich owocnej działalności. 
3. W dniu 13 grudnia 2019 r. w Urzędzie Gminy Mniów z udziałem przewodniczącego Sejmiku
Województwa Świętokrzyskiego Pana Andrzeja Prusia i Wójta Gminy Mniów Pana Piotra Wilczaka
odbyło  się  przekazanie  sprzętu  pożarniczego  i  umundurowania  bojowego  dla  jednostki  OSP
Malmurzyn. Sprzęt został zakupiony z funduszu Urzędu Marszałkowskiego Woj. Świętokrzyskiego
w ramach przeprowadzonego konkursu pn. „Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich poprzez
zwiększenie potencjału jednostek OSP”.
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8. OŚWIATA I WYCHOWANIE

Gmina  Mniów realizując  zadania  gminy  zapewnia  kształcenie,  bezpieczne  i  higieniczne
warunki nauki, wychowania i opieki, w tym także umożliwiające stosowanie specjalnej organizacji
nauki i  metod pracy dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym w prowadzonych
przez siebie szkołach i  placówkach. W roku 2019 była ona organem prowadzącym dla 4 szkół
podstawowych  z  oddziałami  przedszkolnymi  w  szkole  podstawowej  oraz  1  innej  formy
wychowania przedszkolnego. W 2 szkołach podstawowych do końca roku szkolnego 2018/2019 tj.
do dnia 31 sierpnia 2019 roku prowadzone były klasy dotychczasowego gimnazjum. W ramach
ustawowych  zadań  wykonywane  są  remonty  obiektów  szkolnych  oraz  realizowane  są  zadania
inwestycyjne.  Szkoły  i  placówki  na  bieżąco  doposażanie  są  w  pomoce  dydaktyczne  i  sprzęt
niezbędny  do  pełnej  realizacji  programów  nauczania,  programów  wychowawczych,
przeprowadzania  sprawdzianów  i  egzaminów  oraz  wykonywania  innych  zadań  statutowych.
Zapewniana jest obsługa administracyjna, finansowa i organizacyjna.
Realizując zadania gminy Gmina Mniów prowadziła w 2019 roku:

 Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Mniowie;

 Szkołę Podstawową w Grzymałkowie;

 Szkołę Podstawową w Zaborowicach;

 Szkołę Podstawową w Cierchach;

 Punkt Przedszkolny w Mniowie.

Ponadto  gmina  prowadzi  ewidencję  szkół  i  placówek  niepublicznych,  wydaje  osobom
prawnym oraz fizycznym zezwolenia na założenie publicznych szkół i  przedszkoli  oraz udziela
dotacji dla tych szkół i placówek. W Gminie Mniów, wg stanu na 31 grudnia 2019 r., dotowana jest
1  publiczna  szkoła  podstawowa  prowadzona  przez  inny  organ  niż  jednostka  samorządu
terytorialnego oraz 2 niepubliczne przedszkola.  

Uchwały regulujące system oświaty na terenie Gminy Mniów

W okresie  od 1 stycznia  do 31 grudnia  2019 roku podjęto 7 uchwał  w sprawach dotyczących
oświaty. Były to następujące uchwały:

 Uchwała  NR  40/VIII/2019  Rady  Gminy  Mniów  z  dnia  26  marca  2019  r. w  sprawie
określenia  zasad  udzielania  i  rozmiaru  zniżek  tygodniowego  obowiązkowego  wymiaru
godzin  zajęć  nauczycielom,  którym  powierzono  stanowiska  kierownicze  w  szkołach  
i  placówkach  oraz  określenia  tygodniowego  obowiązkowego  wymiaru  godzin  zajęć
niektórych nauczycieli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mniów,

 Uchwała NR 41/VIII/2019 Rady Gminy Mniów z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie ustalenia
planu  sieci  publicznych  szkół  podstawowych  prowadzonych  przez  Gminę  Mniów  oraz
określenia  granic  obwodów  publicznych  szkół  podstawowych  mających  siedzibę  na
obszarze Gminy Mniów,
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 Uchwała NR 42/VIII/2019 Rady Gminy Mniów z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie ustalenia
sieci  publicznych  oddziałów  przedszkolnych  w  szkołach  podstawowych  i  publicznych
innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Mniów,

 Uchwała NR 56/IX/2019 Rady Gminy Mniów z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie planu
dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli  oraz  ustalenia  maksymalnej
kwoty dofinasowania opłat w 2019 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach 
i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mniów,

 Uchwała NR 82/XI/2019 Rady Gminy Mniów z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia
trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania 
i  wykorzystania  dotacji  udzielanych  z  budżetu  Gminy  Mniów  dla  publicznych  
i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby
prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego,

 Uchwała NR 112/XVII/2019 Rady Gminy Mniów z dnia 18 grudnia 2019 r.  w sprawie
określenia  kryteriów  obowiazujacych  na  drugim  etapie  potępowania  rekrutacyjnego  do
publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Mniów
oraz  określenia  liczby  punktów  i  dokumentów  niezbędnych  do  potwierdzenia  tych
kryteriów,

 Uchwała  Nr  113/XVII/2019 Rady Gminy  Mniów z  dnia  18  grudnia  2019 r.  w sprawie
określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych
publicznych  szkół  podstawowych  prowadzonych  przez  Gminę  Mniów  oraz  określenia
liczby punktów i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Sieć szkół i placówek oświatowych

Wychowaniem  przedszkolnym  objęte  są  dzieci  od  początku  roku  szkolnego  w  roku
kalendarzowym,  w  którym  dane  dziecko  kończy  3  lata,  do  końca  roku  szkolnego  w  roku
kalendarzowym, w którym dane dziecko kończy 7 lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach
wychowaniem  przedszkolnym  może  także  zostać  objęte  dziecko,  które  ukończyło  2,5  roku.
Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego realizują dzieci 6-letnie.

Zakładanie i prowadzenie publicznych przedszkoli należy do zadań własnych gminy. Wójt
Gminy Mniów wydaje zezwolenia na zakładanie publicznych przedszkoli oraz publicznych innych
form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne. Ponadto osoby
prawne  lub  fizyczne  mogą  prowadzić  niepubliczne  przedszkola  oraz  niepubliczne  inne  formy
wychowania przedszkolnego, po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez Wójta Gminy
Mniów.

Gmina, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, wypełnia
obowiązek zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki do najbliższego publicznego przedszkola,
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oddziału  przedszkolnego  w  szkole  podstawowej  lub  publicznej  innej  formy  wychowania
przedszkolnego dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim, których odległość miejsca zamieszkania od
przedszkola,  oddziału  przedszkolnego  w  szkole  podstawowej  lub  publicznej  innej  formy
wychowania przedszkolnego przekracza 3 km.

Uczniowie  spełniają  obowiązek  szkolny  uczęszczając  do  szkół  podstawowych.  W roku
skolnym  2018/2019  do  dnia  31  sierpnia  2019  roku   spełniali  go  również  w  oddziałach
gimnazjalnych  funkcjonujących  w  szkołach  podstawowych.  Obowiązek  szkolny  dziecka
rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 
7 lat, oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku
życia.  W związku z przeprowadzaną reformą oświaty,  wynikającą z ustawy z dnia 14 grudnia  
2016 r. Prawo oświatowe oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę –
Prawo oświatowe,  w roku szkolnym 2018/2019 zakończył  się  proces  wydłużania  czasu nauki  
w szkołach podstawowych do ośmiu lat,  a  także  wygaszania  gimnazjów.  Na zakończenie roku
szkolnego 2018/2019 został przeprowadzony po raz pierwszy egzamin ósmoklasisty oraz – po raz
ostatni– egzamin gimnazjalny.

Zakładanie i prowadzenie publicznych szkół podstawowych należy do zadań własnych gminy.
Wójt Gminy Mniów wydaje również zezwolenia na założenie publicznych szkół prowadzonych
przez  osoby  prawne  oraz  fizyczne.  Osoby  prawne  lub  fizyczne  mogą  prowadzić  niepubliczne
szkoły podstawowe po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez Wójta Gminy Mniów.

Placówki oświatowe prowadzone przez Gminę Mniów
Tabela nr 11
Lp. Nazwa placówki Liczba oddziałów

(stan wg. SIO 30 IX
2019)

Adres placówki

1. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
w Mniowie (SP kl. I-VIII + oddział 
przedszkolny)

17 Mniów ul. Centralna 
11,
26-080 Mniów

2. Szkoła Podstawowa w Grzymałkowie 
(SP kl. I-VIII + oddział przedszkolny)

17 Grzymałków  
ul. Świętokrzyska 22, 
26-080 Mniów

3. Szkoła Podstawowa w Zaborowicach 
(SP kl. I-VIII + oddział przedszkolny)

10 Zaborowice 160, 
26-080 Mniów

4. Szkoła Podstawowa w Cierchach  
(SP kl. I-VIII + oddział przedszkolny)

9 Cierchy 1, 
26-080 Mniów

5. Punkt Przedszkolny w Mniowie 4 Mniów ul. Centralna 
11, 26-080 Mniów
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Placówki publiczne prowadzone przez inny organ niż Gmina Mniów

Tabela nr 12

Lp.
Nazwa placówki Liczba oddziałów

(stan wg. SIO 30 IX
2019)

Adres placówki
Organ prowadzący

1.
Szkoła Podstawowa w Rogowicach

10
Rogowice 123,
26-080 MniówStowarzyszenie ,,Razem dla wsi 

i szkoły’’

Placówki niepubliczne

Tabela nr 13

Lp.
Nazwa placówki Liczba oddziałów

(stan wg. SIO 30 IX
2019)

Adres placówki
Organ prowadzący

1.
Akademickie Przedszkole Integracyjne 

w Wólce Kłuckiej 3
Kuźniaki 32a

26-067 Strawczyn
Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach

2.

Niepubliczne Przedszkole 
,,Przedszkole Bajka’’

4
Mniów, ul. Centralna 2,

26-080 MniówStowarzyszenie Wspierania Edukacji
i Rozwoju

Liczba uczniów w placówkach oświatowych

Liczba dzieci w przedszkolach, punktach przedszkolnych i oddziałach przedszkolnych 
w szkołach podstawowych według stanu SIO 30 IX 2019 rok

Tabela nr 14

Typ
Ogółem Wiek Wiek Wiek Wiek Wiek Wiek

Dzieci: 2 lata 3 lata 4 lata 5 lat 6 lat 7 lat
Oddziały przedszkolne w

148 1 14 21 24 87 1samorządowych szkołach 
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podstawowych
Oddziały przedszkolne w
niesamorządowych 
szkołach podstawowych

17 0 0 0 6 11 0

Inna forma wychowania 
przedszkolnego 
(samorządowa)

79 1 26 33 19 0 0

Przedszkola 
niesamorządowe 
niepubliczne

94 5 32 28 27 2 0

RAZEM: 338 7 72 82 76 100 1

Liczba szkół podstawowych i liczba dzieci szkół podstawowych według stanu
SIO 30 IX 2019 rok

Tabela nr 15

Liczba
Liczba uczniów w podziale na klasy

Typ szkoły

placówek uczniów I II II
I

IV V V
I

V
II

V
II

I

Szkoły 
podstawowe 
publiczne 
samorządowe

4 661 82 85 84 40 85 146 68 71

Szkoły 
podstawowe 
publiczne 
niesamorządowe

1
52 7 11 5 4 6 9 6 4

RAZEM: 5 713 89 96 89 44 91 155 74 75

50

RAPORT O STANIE GMINY MNIÓW



Liczba szkół podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi do dnia 31 sierpnia 2019 roku 
(dane według stanu SIO 30 IX 2018 rok)

Tabela nr 16
Typ szkoły Liczba placówek Liczba oddziałów Liczba uczniów

Oddziały gimnazjalne
w SP

2 3 87

Kadra nauczycielska

W celu realizacji zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych szkoły oraz placówki,
dla  których  organem  prowadzącym  jest  Gmina  Mniów  zatrudniły  w  obecnym  roku  szkolnym
2019/2020 114 nauczycieli w łącznym wymiarze 95,19 etatu. W podziale na szkoły wyglądało to
następująco:

1. Szkoła Podstawowa  im. Jana Pawła II w Mniowie: zatrudnia 40 nauczycieli 
w łącznym wymiarze 33, 74 etatu.

2. Szkoła Podstawowa w Grzymałkowie: zatrudnia 31  nauczycieli w łącznym wymiarze 27,96  
etatu.

3. Szkoła Podstawowa w Zaborowicach: zatrudnia 20 nauczycieli w łącznym wymiarze 14,58 etatu.

4. Szkoła Podstawowa  w Cierchach: zatrudnia  17 nauczycieli w łącznym wymiarze 12,91 etatu.

5. Punkt Przedszkolny w Mniowie: zatrudnia 6 nauczycieli w łącznym wymiarze 6,00 etatu.

Nauczyciele według stopnia awansu zawodowego

Tabela nr 17

Nazwa
szkoły

Liczba nauczycieli według stopnia awansu zawodowego

Nauczyciele
bez stopnia

awansu
zawodowego

Nauczyciele
stażyści

Nauczyciele
kontraktowi

Nauczyciele
mianowani

Nauczyciele
dyplomowani

Szkoła 
Podstawowa 
im. Jana 
Pawła II 
w Mniowie

0 1 7 7 25
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Szkoła 
Podstawowa 
w 
Grzymałkow
ie

0 3 3 4 21

Szkoła 
Podstawowa 
w 
Zaborowicac
h

0 0 4 5 11

Szkoła 
Podstawowa 
w Cierchach

0 1 1 5 10

Punk 
Przedszkolny
w Mniowie

0 0 0 3 3

Zajęcia dodatkowe

Zajęcia  dodatkowe  dla  uczniów  prowadzone  były  przez  nauczycieli  w  ramach
realizowanych programów finansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej.  Kadra
pedagogiczna  za  każdą  godzinę  zrealizowanych  zajęć  otrzymywała  wynagrodzenie  z  budżetu
projektu. Jeśli chodzi o okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku na terenie Gminy Mniów
realizowany był jeden projekt dla uczniów szkoły podstawowej tj. ,,Szkoła sukcesu’’.  W ramach
projektu w 2019 r. brało udział 751 uczniów. W roku szkolnym 2018/2019 zakończyło udział 96
uczniów  głównie  byli  to  uczniowie  kończący  edukcję  w  danej  placowce  oświatowej.  Projekt
umożliwił rozwijanie swoich zainteresowań wśród uczniów, a możliwość podziału na grupy zajęć
wyrównawczych  i  rozwijających  uzdolnienia  pozwoliła  dostosować  daną  grupę  do  możliwości
uczniów.  Projekt  obejmował  przedmioty:  matematyka,  przyroda,  biologia,  geografia,  fizyka,
chemia,  język  angielski,  informatyka,  koło  sportowe,  koło  plastyczne,  koło  fotograficzne,  koło
taneczne, koło instrumentalne, koło dziennikarskie, koło teatralne, koło szachowe. 

Ponadto w ramch  ,,Szkoły sukcesu’’ w 2019 r. 1 nauczycielka ze Szkoły Podstawowej  
w Zaborowicach ukończyła studia podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogiki. 

Osiągnięcia uczniów w konkursach i olimpiadach

Uczniowie szkół podstawowych, rozwijali przy pomocy nauczycieli swoje zainteresowania
w wielu dziedzinach, śmiało podejmując rywalizację na różnego rodzaju i różnej rangi konkursach
oraz olimpiadach. Szkoły prowadzone przez Gminę Mniów były również organizatorami imprez
kulturalnych o zasięgu gminnym. Uczniowie zdobywają laury w konkursach przedmiotowych, ale
również  w konkursach plastycznych i  muzycznych.  Ważnym elementem w pracy dydaktyczno-
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wychowawczej  szkół  był sport  dzieci  i  młodzieży.  Jak co roku uczniowie szkół podstawowych
uzyskiwali znaczące osiągnięcia w rywalizacji sportowej. Sukcesy uczniów są ich zasługą, ale nie
byłyby możliwe bez dużego wkładu pracy nauczycieli szkół oraz rodziców.

Tabela nr 18
Nazwa
szkoły

Uczniowie Konkursy Olimpiady Etap Liczba
finalistów

Liczba
laureatów

SP Gim. Zawody
sportowe

Etap Liczba
drużyn/osó

b

Zdobyte
miejsce

Szkoła 
Podstawo
wa  im. 
Jana 
Pawła II 
w 
Mniowie

Przedmiotowe
3 Fizyka
2 Chemia Powiatowy 2

9 Matematyka

3 Geografia

2 Historia

2 Polski

6 Biologia
4 Niemiecki
2 Angielski 

8
XXXIII
Olimpiada
wiedzy
Archimedes
Plus.

I sopień
II stopień
II stopień

4
3
1

Konkurs
fotograficzny

Gminny 1 I miejsce

Konkurs wiedzy
o polskim Sejmie

i władzy
utawodawczej

pod patronatem
Marszałka Sejmu

Marka
Kuchcińskiego

kl.III
Gim.

Konkurs
przyrodniczy Las

to Magiczne
miejsce

Powiatowy
III miejsce
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Mistrzostwa
Szkół
Podstawow
ych  
w
badmintonie

dz. II miejsce
chł. V miejsce

24
Szkolny konkurs
kolęd i pastorałek

24

9
Wielka Liga
Czytelników

Powiatowy
Wojewódzki

6
3

1
Ogólnopolski

Konkurs Języka
Angielskiego
EDI PANDA

1
wyróżnieni

e

15
Szkolny Konkurs
Recytatorski "A
kuku! Śmiej się

do rozpuku"

15

20 Międzygmi
nny Turniej
Siatkówki

20 IImiejsce

6 Świetokrzys
ka Liga

Badmintona

6 I miejsce

5 Zawody
Pływackie

Klas
Czwartych

5 II miejsce

16 Turniej
Piłki Nożnej

o Puchar
Starosty

Kieleckiego

16 II miejsce

8 Powiatowy
Turniej

Mini Piłki
Nożnej

8 I miejsce

4 Finał 4 III miejsce
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Wojewódzki
ch

Zawodów w
Badmintona

4 Mikołajkow
y Turniej
Pływacki

4 I miejsce

Szkoła 
Podstawo
wa w 
Grzymał
kowie

5 13 Przedmiotowe - - -

Język polski Wojewódzki - -

Biologia Wojewódzki - -
-

Geografia Wojewódzki -

Wiedza biblijna Wojewódzki 1 -

1 Las to magiczne 
miejsce

Powiatowy I  miejsce

1 Moja podróż 
przez baśniowy 
las

Ogólnopolski Wyróżnienie

7 Test 
ortograficzny

Ogólnopolski Wyróżnienie –
ekspert

ortografii

65 22
- Zawody

sportowe
Powiatowy 2 drużyny Tenis stołowy –

dziewczęta IV
miejsce,

chłopcy IV
miejsce

Półfinał 
wojewódzki 
w zawodach 
drużynowych 
tenisa 
stołowego

1 drużyna
dziewcząt

Tenis stołowy V
miejsce 

Powiatowe 
zawody Piłki 
Siatkowej 
Dziewcząt

1 drużyna IV miejsce
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Ogólnopolski 
Turniej Piłki 
Nożnej o 
Puchar 
Tymbarku 
kat. U-12

1 drużyna
II miejsce

Ogólnopolski 
Turniej Piłki 
nożnej o 
Puchar 
Tymbarku 
kat. U-10

1 drużyna
Imiejsce –

AWANS DO
FINAŁU

WOJEWÓDZK
IEGO

Szkoła 
Podstawo
wa w 
Zaborowi
cach

6 - Język polski Wojewódzki 1

5
- Język angielski Wojewódzki

2 - Język niemiecki Wojewódzki

2 - Historia Wojewódzki

6 - Biologia Wojewódzki

2 - Geografia Wojewódzki

5 - Chemia Wojewódzki

3 - Matematyka Wojewódzki

9
- Konkurs 

informatyczno-
historyczny

Powiatowy 3 II  i III
miejsce 

w powiecie 

30
- Orzeł 

matematyczny
Ogólnopolski 30 1 wyróżnienie

21 - Mistrz ekonomii Wojewódzki 21 1 wyróżnienie

5
- Bezpieczni w 

ruchu drogowym
Powiatowy 3 Klasa V zajeła

II miejsce
Szkoła 
Podstawo
wa  w 

4   -  Wojewódzki 
konkurs z Języka 
Polskiego

Szkolny
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Cierchac
h 4 

-  VI Wojewódzki 
konkurs z Języka 
Angielskiego

Szkolny

4 
- Wojewódzki 

konkurs z 
matematyki

Powiatowy 

3 
- Wojewódzki

konkurs z chemii
Szkolny

Kształcenie młodocianych – dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia

Zgodnie z art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe pracodawcom, którzy
zawarli  z  młodocianymi  pracownikami  umowę  o  pracę  w  celu  przygotowania  zawodowego
przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia. Dofinansowanie przyznaje wójt gminy właściwy
ze  względu  na  miejsce  zamieszkania  młodocianego  pracownika.  Dofinansowanie  przysługuje
pracodawcy jeżeli  pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba
zatrudniona  u  pracodawcy  posiada  kwalifikacje  wymagane  do  prowadzenia  przygotowania
zawodowego  młodocianych  określone  w  przepisach w  sprawie  przygotowania  zawodowego
młodocianych i ich wynagradzania ponadto młodociany pracownik ukończył naukę zawodu i zdał:

a) w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy
będącego rzemieślnikiem - egzamin czeladniczy zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie  
art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle,

b)  w  przypadku  młodocianego  zatrudnionego  w  celu  przygotowania  zawodowego  
u  pracodawcy  niebędącego  rzemieślnikiem  -  egzamin  zawodowy  lub  młodociany  pracownik
ukończył przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami,  
o których mowa w art. 122 ust. 1 pkt 1.

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika uzależniana
jest od okresu kształcenia wynikającego z umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego  
i  wynosi:  w przypadku nauki zawodu – 8.081 zł (okres kształcenia 36 miesięcy), w przypadku
przyuczenia  do  wykonywania  określonej  pracy  –  254  zł  za  każdy  pełny  miesiąc  kształcenia.  
W przypadku nauki zawodu prowadzonej w zawodach wskazanych przez ministra właściwego do
spraw  oświaty  i  wychowania  w  prognozie,  o  której  mowa  w  art.  46b  ust.  1 ustawy  Prawo
oświatowe,  wysokość  kwoty  dofinansowania  kosztów  kształcenia  jednego  młodocianego
pracownika,  o  której  mowa  w  art.  122  ust.  2  pkt  1,  wynosi  do  10 000  zł.  Dofinansowanie
pracodawcom  kosztów  kształcenia  młodocianego  pracownika  odbywa  się  w  ramach  środków
przekazywanych  z  Funduszu  Pracy.  Na  realizację  powyższego  zadania  pozyskano  dotację  od
Wojewody Świętokrzyskiego, która w 100% pokryła poniesione wydatki.
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W  roku  2019  pięciu  pracodawców  otrzymało  dofinansowanie  kosztów  kształcenia
młodocianych pracowników. Pracodawcy otrzymali łącznie 40 405,00 zł w ramach dofinansowania
kosztów  kształcenia  młodocianych  pracowników.  Tabela  poniżej  przedstawia  realizacje
zadania  ,,Dofinansowanie  kosztów  kształcenia  młodocianych  pracowników’’  w  okresie  od
01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. .

Tabela nr 19
 

Liczba 
pracodawców

Liczba
młodocianych

Wysokość
przekazanych przez
Kuratorium Oświaty
w Kielcach  środków
z  Funduszu Pracy 

w 2019 roku na
rachunek  bankowy

Gminy Mniów

Środki wykorzystane
przez gminę  na

realizację zadania 
w 2019 roku

Nauka zawodu 4 5 40 405,00 40 405,00

Przyuczenie do
wykonywania

określonej pracy
0 0 0,00 0,00

 Razem 4 5 40 405,00 40 405,00

Źródła finansowania oświaty

Tabela nr 20

Źródła finansowania oświaty 2019 rok
subwencja oświatowa   8 123 071,00 zł
dotacje celowe z budżetu państwa     416 019, 41 zł
dotacje celowe w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków
europejskich

    677 124, 00 zł

środki z budżetu gminy  5 648 200, 50 zł
Razem 14 864 414, 91 zł
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Dotacje dla placówek publicznych prowadzonych przez inny organ niż JST

Tabela nr 21

Dotacje dla placówek publicznych 
prowadzonych przez inny organ niż 
JST.

2019 rok

Szkoła podstawowa z oddziałem 
przedszkolnym

828 402, 35 zł

Razem 828 402, 35 zł

Dotacje dla placówek niepublicznych prowadzonych przez inny organ niż JST

Tabela nr 22

Dotacje dla placówek publicznych 
prowadzonych przez inny organ niż 
JST.

2019 rok

Przedszkola 674 122, 89 zł
Razem 674 122, 89 zł

Wyniki egzaminów zewnętrznych w 2019 roku

Wyniki egzaminu gimnazjalnego

Tabela nr 23

Rozkłady wyników uczniów w szkołach z egzaminu gimnazjalnego 2019
(dane z OKE stan na dzień 14.06.2019 r.)

Gmina Nazwa szkoły Ulica, nu-
mer

Miejsco-
wość

Przedmiot Szkoła

G
m

in
ie

P
ow

ie
ci

e

W
oj

e-

K
ra

ju

Lp. 
zdają-
cych 

Wyniki egzami-
nów 

w % punktów
Mniów Szkoła Podsta-

wowa w Grzy-
małkowie

ul. Święto-
krzyska 22

Grzy-
małków

Język an-
gielski PP

34 5
7

6
2

6
2

6
6

6
8

Mniów Szkoła Podsta-
wowa w Grzy-

ul. Święto-
krzyska 22

Grzy-
małków

Język an-
gielski PR

34 3
4

4
1

4
6

5
0

5
3
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małkowie
Mniów Szkoła Podsta-

wowa w Grzy-
małkowie

ul. Święto-
krzyska 22

Grzy-
małków

Historia i 
WOS

34 5
1

5
3

5
7

5
8

5
9

Mniów Szkoła Podsta-
wowa 
w Grzymałko-
wie

ul. Święto-
krzyska 22

Grzy-
małków

Język pol-
ski

34 5
8

5
9

6
2

6
3

6
3

Mniów Szkoła Podsta-
wowa 
w Grzymałko-
wie

ul. Święto-
krzyska 22

Grzy-
małków

Matema-
tyka

34 3
3

3
3

4
2

4
2

4
3

Mniów Szkoła Podsta-
wowa 
w Grzymałko-
wie

ul. Święto-
krzyska 22

Grzy-
małków

Przedmio-
ty przy-
rodnicze

34 4
1

4
2

4
8

4
9

4
9

Mniów Szkoła Podsta-
wowa im. Jana 
Pawła II 
w Mniowie

Centralna 
11

Mniów Język an-
gielski PP

43 6
6

6
2

6
2

6
6

6
8

Mniów Szkoła Podsta-
wowa im. Jana 
Pawła II 
w Mniowie

Centralna 
11

Mniów Język an-
gielski PR

43 4
7

4
1

4
6

5
0

5
3

Mniów Szkoła Podsta-
wowa im. Jana 
Pawła II 
w Mniowie

Centralna 
11

Mniów Język nie-
miecki PP

9 2
8

2
8

5
5

4
9

5
1

Mniów Szkoła Podsta-
wowa im. Jana 
Pawła II 
w Mniowie

Centralna 
11

Mniów Historia i 
WOS

52 5
4

5
3

5
7

5
8

5
9

Mniów Szkoła Podsta-
wowa im. Jana 
Pawła II 
w Mniowie

Centralna 
11

Mniów Język pol-
ski

52 5
9

5
9

6
2

6
3

6
3

Mniów Szkoła Podsta-
wowa im. Jana 
Pawła II 
w Mniowie

Centralna 
11

Mniów Matema-
tyka

52 3
4

3
3

4
2

4
2

4
3
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Mniów Szkoła Podsta-
wowa im. Jana 
Pawła II 
w Mniowie

Centralna 
11

Mniów Przedmio-
ty przy-
rodnicze

52 4
3

4
2

4
8

4
9

4
9

Wyniki egzaminu ósmoklasisty 

Tabela nr 24.

Rozkłady wyników uczniów w szkołach z egzaminu ósmoklasisty 2019
(dane z OKE stan na dzień 14.06.2019 r.)

Gmina Nazwa szkoły Ulica, nu-
mer

Miejsco-
wość

Przedmiot Szkoła

G
m

in
ie

P
ow

ie
ci

e

W
oj

ew
ód

z -

K
ra

ju

Lp. 
zdają-
cych 

Wyniki egzami-
nów 

w % punktów
Mniów Szkoła Podsta-

wowa w Grzy-
małkowie

ul. Święto-
krzyska 22

Grzy-
małków

Język an-
gielski

26 6
1

5
2

5
5

5
7

5
9

Mniów Szkoła Podsta-
wowa w Grzy-
małkowie

ul. Święto-
krzyska 22

Grzy-
małków

Matema-
tyka

26 4
4

4
2

4
5

4
4

4
5

Mniów Szkoła Podsta-
wowa w Grzy-
małkowie

ul. Święto-
krzyska 22

Grzy-
małków

Język pol-
ski

26 6
0

6
0

6
5

6
3

6
3

Mniów Szkoła Podsta-
wowa im. Jana 
Pawła II 
w Mniowie

ul. Central-
na 11

Mniów Język an-
gielski

35 4
6

5
2

5
5

5
7

5
9

Mniów Szkoła Podsta-
wowa im. Jana 
Pawła II 
w Mniowie

ul. Central-
na 11

Mniów Matema-
tyka

35 4
6

4
2

4
5

4
4

4
5

Mniów Szkoła Podsta-
wowa im. Jana 
Pawła II 
w Mniowie

ul. Central-
na 11

Mniów Język pol-
ski

35 5
6

6
0

6
5

6
3

6
3
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Mniów Szkoła Podsta-
wowa w Cier-
chach

 1 Cierchy Język an-
gielski

7 2
6

5
2

5
5

5
7

5
9

Mniów Szkoła Podsta-
wowa w Cier-
chach

 1 Cierchy Matema-
tyka

7 2
7

4
2

4
5

4
4

4
5

Mniów Szkoła Podsta-
wowa w Cier-
chach

 1 Cierchy Język pol-
ski

7 5
0

6
0

6
5

6
3

6
3

Mniów Szkoła Podsta-
wowa w Zabo-
rowicach

 160 Zaboro-
wice

Język an-
gielski

20 6
3

5
2

5
5

5
7

5
9

Mniów Szkoła Podsta-
wowa w Zabo-
rowicach

 160 Zaboro-
wice

Matema-
tyka

20 4
0

4
2

4
5

4
4

4
5

Mniów Szkoła Podsta-
wowa w Zabo-
rowicach

 160 Zaboro-
wice

Język pol-
ski

20 6
7

6
0

6
5

6
3

6
3

Mniów Szkoła Podsta-
wowa w Rogo-
wicach

 123 Rogowi-
ce

Język an-
gielski

6 4
2

5
2

5
5

5
7

5
9

Mniów Szkoła Podsta-
wowa w Rogo-
wicach

 123 Rogowi-
ce

Matema-
tyka

6 2
9

4
2

4
5

4
4

4
5

Mniów Szkoła Podsta-
wowa w Rogo-
wicach

 123 Rogowi-
ce

Język pol-
ski

6 7
2

6
0

6
5

6
3

6
3

Programy  i  projekty  realizowane  w  szkołach  podstawowych  dla  których  organem
prowadzącym jest Gmina Mniów

Szkoły uczestniczyły w 2019 roku w następujących programach i projektach:

1.  „Program  dla  szkół”,  który  zastąpił  dotychczasowe  programy  ,,Owoce  i  warzywa  
w szkole,, oraz ,,Mleko w szkole’’. Program miał na celu promowanie wśród dzieci zdrowej diety,
bogatej w owoce i warzywa oraz produkty mleczne. W programie uczestniczyły dzieci z klas I-V
szkoły podstawowej.
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2. ,,ProgramujeMY kielecki",  którego  celem było  umożliwienie  uczniom klas  I-III  szkół
podstawowych zdobycia nowych umiejętności w obszarze nauki programowania oraz podniesienia
kompetencji  cyfrowych  osób  dorosłych,  w  tym  zwłaszcza  nauczycieli  nauczania
wczesnoszkolnego.

3. ,,Od grosika do złotówki’’ adresowany był do uczniów klas II i III szkół podstawowych.
Koncentrował  się  on  wokół  podstawowych  pojęć  dotyczących  finansów  
i  przedsiębiorczości  (pieniądze,  zarabianie,  racjonalne  wydawanie  pieniędzy,  oszczędzanie,
inwestowanie). Głównym cele programu było nabycie przez dzieci umiejętności gospodarowania
pieniędzmi, ustalania priorytetów przy ich wydawaniu lub oszczędzaniu.

4. ,,Akademia Bezpiecznego Puchatka’’ to ogólnopolski program edukacyjny skierowany do
uczniów  klas  I  szkół  podstawowych,  obejmujący  tematykę  związaną  
z  bezpieczeństwem  dzieci  w  czterech  sferach: na  drodze,  w  domu,  w  szkole  oraz  
w Internecie.

5. ,,Trzymaj  Formę" celem  programu  była  edukacja  w  zakresie  trwałego  kształtowania
prozdrowotnych  nawyków wśród młodzieży  szkolnej  poprzez  promocję  zasad  aktywnego  stylu
życia  i  zbilansowanej  diety,  w  oparciu  o  odpowiedzialność  indywidualną  
i wolny wybór jednostki.

6. „Czyste Powietrze Wokół Nas” program edukacji antytytoniowej dostosowany do dzieci
w wieku 5-6 lat z udziałem rodziców, opiekunów i nauczycieli.  Głównym celem programu było
zwiększenie  wiedzy  rodziców  w zakresie  ochrony  dzieci  przed  narażeniem na  działanie  dymu
tytoniowego  oraz  kształtowanie  świadomych,  asertywnych  postaw  wśród  dzieci  dotyczących
ochrony  własnego  zdrowia,  w  przypadku  bezpośredniego  kontaktu  
z osobami palącymi.

7. ,,Akademia zdrowego przedszkolaka’’ to program dotyczący naturalnego żywienia dzieci.
Miał on na celu utrwalenie wśród rodziców, dzieci oraz personelu przedszkolnego wiedzy o tym,
jak zdrowo się odżywiać, jak dbać o bezpieczeństwo dzieci w domu i poza nim oraz kształtować
postawy społeczne.

8. ,,Szkolny Klub Sportowy’’ to program skierowany do uczniów szkół podstawowych który
miał na celu stworzenie przestrzeni do dodatkowej aktywności fizycznej, realizowanej w formie
zajęć  sportowych  i  rekreacyjnych  pod  opieką  nauczyciela  prowadzącego  zajęcia  wychowania
fizycznego w danej szkole. Stanowił on także motywacje do podejmowania aktywności fizycznej,
skupiając się  w szczególności na dzieciach i młodzieży o mniejszej sprawności fizycznej, rzadziej
podejmujących aktywność fizyczną w czasie wolnym.
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9. ,,Dobrze  Cię  widzieć” to  ogólnopolska  kampania  społeczna  –  realizowana  w ramach
projektu  „Bezpieczna  droga”  –  której  celem  było  poprawienie  bezpieczeństwa  niechronionych
uczestników ruchu drogowego, w szczególności dzieci i młodzieży.

10.  „Cybernauci” był to  projekt kształtujący bezpieczne zachowania w sieci  skierowany do
osób  pracujących  w  szkołach,  uczniów  i  uczennic  oraz  ich  rodziców  
i  opiekunów.  Jego  celem  było  podniesienie  kompetencji  wszystkich  wymienionych  grup  
w zakresie bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni oraz reagowania na zagrożenia.

11. „Marzycielska  Poczta” -  akcja,  która  polega  na  wysyłaniu  tradycyjnych  listów  
i kartek do ciężko chorych dzieci z całej Polski.
12. „Pola Nadziei”  - kampania mająca na celu propagowanie idei wolontariatu,         bezintere-
sownej pomocy nieuleczalnie chorym oraz ich rodzinom. To międzynarodowy  program realizowa-
ny wyłącznie przez hospicja, polegający na sadzeniu jesienią żonkili – symboli nadziei i tworzeniu
„pól nadziei”. Zasadzone kwiaty, gdy wiosną zakwitną – są rozdawane na ulicznych kwestach,  
a pozyskane w ten sposób fundusze wspierają       działalność hospicjów.
13. „Świąteczna  Paczka” –  akcja  przedświątecznej  pomocy  polegająca  na  przygotowaniu  
paczek z produktami spożywczymi i chemicznymi dla osób starszych,     samotnych, niepełno-
sprawnych z terenu gminy Mniów.
14. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy” akcja,  której  celem jest  zbiórka pieniędzy na  
zakup  sprzętu  medycznego  ratującego  życie  chorych  osób,  w  szczególności  dzieci  
i   starszych.
15. „Góra Grosza” – zbiórka drobnych monet, której celem  jest pomoc dzieciom wychowują-
cym się  poza  swoją  rodziną  –  w  domach  dziecka  czy rodzinach  zastępczych.  Pośrednim,  ale  
najważniejszym celem akcji jest działanie edukacyjne – pokazanie    najmłodszym, jaką siłę stano-
wić może niewielka pomoc wielu ludzi i wspólne działanie dla dobra potrzebujących.

16. „Do hymnu” -   akcja  Ministra  Edukacji  Narodowej polegająca  na  odśpiewaniu  hymnu
przez wszystkich uczniów i pracowników szkoły.
17. „SprzątaMY  las  z  Prezydentem” zainicjowana  przez  Prezydenta  Andrzeja  Dudę  
i jego małżonkę akcja ''#sprzątaMY'' lasy. 

18. XVII  Świętokrzyskie  Dni  Profilaktyki  –  cykl  wykładów,  konferencji,  warsztatów  
i  innych  działań  mających  na  celu  szeroko  rozumianą  profilaktykę.  Zajęcia  profilaktyczne
skierowane  były   do  dzieci  i  młodzieży  z  klas  V  -VIII  i  klas  III  gimnazjum.  Podczas
warsztatów poruszane były następujące zagadnienia:  jak zapobiegać zachowaniom ryzykownym,
cyberprzemoc oraz mediacje jako sposób rozwiązywania konfliktów w grupie rówieśniczej.

19. Program „Umiem pływać”  - programu powszechnej nauki pływania Ministerstwa Sportu 
i Turystyki oraz Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach. Organizatorem projektu był Wojewódzki
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Szkolny  Związek  Sportowy  w  Kielcach,  a  współorganizatorem  Gmina  Mniów.  W  projekcie
uczestniczyli  uczniowie  z  klas  II  i  III.  Lekcje pływania  odbywały  się na  krytym  basenie  
w Strawczynku.

20. Akademia Bezpieczeństwa PZU – projekt skierowany do uczniów szkół podstawowych,
mający  na  celu  kształtowanie  bezpiecznych  zachowań  i  postaw  
w  sytuacjach  zagrożenia,  uświadomienie  dzieci  i  młodzieży  w  zakresie  poruszania  się  
w cyberprzestrzeni, wzbogacone atrakcyjnymi formami edukacji, zabaw i przedstawień.

21. „Pierwszaki  –  zdrowo  i  bezpiecznie  do  szkoły” -   XVII  edycja  akcji  Echa  Dnia  
i  Urzędu  Miasta  Kielce.  Podczas  spotkania  dzieci   bawią  i  uczą  się  pod  okiem  ekspertów  
w dziedzinie bezpieczeństwa i zdrowego stylu życia : strażaków, policjantów, pracowników służby
zdrowia i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

22. Projekt „Wielka Liga Czytelników”- Ogólnopolski Konkurs skierowany do uczniów klas
1-8 oraz ich rodziców. Ma on na celu zachęcenie młodego pokolenia do czytania książek oraz
skupienia wokół wspólnego czytania dzieci wraz z rodzicami. 

23. Akcja KRUS „ Bezpieczeństwo życia na wsi” - konkurs ma na celu uzyskanie prac dzieci,
które  Kasa  Rolniczego  Ubezpieczenia  Społecznego  będzie  mogła  wykorzystywać
do upowszechniania  wśród  dzieci  i młodzieży  wiejskiej,  oraz wśród  rolników  i członków  ich
rodzin, wiedzy z zakresu bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia oraz życia mieszkańców wsi. 

24. Ogólnopolski Projekt Czytelniczy „Czytam z klasą – lekturki spod chmurki” - projekt
edukacyjny wspierający rozwój czytelnictwa wśród uczniów klas I-III z terenu całego kraju oraz
polonijnych  szkół  zagranicznych.  Główne  cele  projektu  to  rozbudzanie  
u uczniów ciekawości literackiej,  rozwijanie aktywności czytelniczej,  doskonalenie czytania ze
zrozumieniem oraz aktywnego słuchania,  zachęcanie rodziców do czytania dzieciom, integracja
zespołu klasowego,  współpraca placówek oświatowych z terenu całego kraju i za granicą.

25. Europejski Tydzień Sportu -Europejski Tydzień Sportu (ETS) to inicjatywa  Komisji Eu-
ropejskiej  promująca sport i  aktywność fizyczną w całej  Europie.  Celem tej  ogólnoeuropejskiej
kampanii  pod  hasłem "Bądź  aktywny"  jest  zachęcenie  wszystkich,  
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w  tym  dzieci  i  młodzież,  do  aktywnego  trybu  życia  w  ciągu  obchodów  Tygodnia
 oraz przez cały rok.

26. Kampania edukacyjno – informacyjna „ZNAMIĘ – znam je” -   Organizatorem kampa-
nii  jest  Akademia  Czerniaka,  sekcja  naukowa Polskiego  Towarzystwa  Chirurgii  Onkologicznej
działająca  pod patronatem Polskiego  Towarzystwa  Dermatologicznego  i Polskiego  Towarzystwa
Onkologii Klinicznej. W ramach kampanii opracowany został także unikalny w skali kraju program
dla wyższych klas podstawowych (7-8 klasa) oraz szkół ponadpodstawowych. Nauczyciele otrzy-
mali   materiały edukacyjne: konspekt lekcji        edukacyjnej o czerniaku, ulotkę i plakat, tak aby
mogli oni przeprowadzić lekcję w swojej klasie.

Dowóz dzieci do szkoły

Gmina Mniów zgodnie z  art  32 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  – Prawo oświatowe,
wypełnia  obowiązek  zapewnienia  bezpłatnego  transportu  i  opieki  do  najbliższego  publicznego
przedszkola,  oddziału  przedszkolnego  w  szkole  podstawowej  lub  publicznej  innej  formy
wychowania  przedszkolnego  dzieciom  pięcioletnim  i  sześcioletnim,  których  odległość  miejsca
zamieszkania od przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub publicznej innej
formy wychowania przedszkolnego przekracza 3 km. Ponadto zgodnie z art.  39 ustawy z dnia  
14  grudnia  2016  r.  -  Prawo  oświatowe  gmina  zapewnienia  bezpłatny   transportu  i  opiekę  do
najbliższej  szkoły  uczniom z  terenu  naszej  gminy,  których  odległość  miejsca  zamieszkania  od
szkoły obwodowej przekracza 3 km (w przypadku uczniów klas I-IV szkół podstawowych) i 4 km
(w przypadku uczniów klas V-VIII szkół podstawowych).

Dowóz dzieci do szkół zlokalizowanych na terenie Gminy Mniów zapewniany jest przez
gimbus  szkolny  oraz  przewoźnika  wybranego  w drodze  przetargu.  Uczniowie  dowożeni  są  do
następujących szkół podstawowych:

 Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mniowie;

 Szkoły Podstawowej w Grzymałkowie;

 Szkoły Podstawowej w Zaborowicach;

 Szkoły Podstawowej w Cierchach.
Ponadto gmina zapewnienia niepełnosprawnym dzieciom o których mowa w art. 32 ust. 6 

i art. 39 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu lub zwrot
kosztów przejazdu dziecka i opiekuna na zasadach określonych w umowie zawartej między Wójtem
Gminy Mniów a rodzicami dzieci niepełnosprawnych, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice.

W roku 2019 Gmina Mniów na całe zadanie związane z dowozem uczniów do placówek
oświatowych przeznaczyła łącznie kwotę  562 375,19 zł .
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9. KULTURA, SPORT, PROMOCJA GMINY

Gminna Biblioteka Publiczna w Mniowie

Na terenie gminy Mniów działa Gminna Biblioteka Publiczna w Mniowie. Biblioteka jest 
instytucją kultury, posiada osobowość prawną i samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową. 
Jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora (gminę Mniów) pod 
numerem RIK-1/98 w dniu 5 stycznia 1998 r. działa na podstawie Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r.
o bibliotekach oraz na podstawie Uchwały NR 38/V/92 Rady Gminy w Mniowie z dnia 21 
października 1992 r. z późniejszymi zmianami i Statutu stanowiącego załącznik do  uchwały 
Nr 42/XXXII/05.

Na terenie gminy Mniów działają dwie Filie biblioteczne w Grzymałkowie i w Zaborowicach oraz 
cztery świetlice: 
- Świetlica Wiejska w Cierchach, Świetlica Środowiskowa w Mniowie, Świetlica Środowiskowa 
w Rogowicach, Świetlica Wiejska w Zaborowicach.

Gminna Biblioteka Publiczna zatrudnia  trzech bibliotekarzy na pełnych etatach i trzech opiekunów 
świetlic w tym:
 2 na pełnym etacie, 1 na ½ etatu oraz księgową na 1/5 etatu.

W 2019 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Mniowie pozyskała niżej wymienione środki:
1. Dotacja podmiotowa od Gminy Mniów na działalność statutową Biblioteki – 377.114,56 zł
2. Dotacja celowa w ramach Programu Wieloletniego Biblioteki Narodowej „Narodowy Program 
Rozwoju Czytelnictwa” – 8.112,00 zł

RAZEM: 385.226,56 zł
     
Plan finansowy biblioteki obejmuje bieżącą działalność biblioteki wraz z filiami i świetlicami. 
Koszty utrzymania bibliotek w 2019 r. wyniosły 221.906,00, a koszty utrzymania świetlic w 2019 r.
wyniosły 156.239,00 zł. 
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Do podstawowych zadań biblioteki należy:
zaspokajanie potrzeb i oczekiwań społeczności lokalnej z zakresu edukacji, kultury i informacji 
z uwzględnieniem optymalnego wykorzystania zasobów bibliotecznych, infrastruktury i kadry 
bibliotecznej. 
• gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz 
zaspokajaniu potrzeb informacyjnych i samokształcenia mieszkańców, 
• gromadzenie , opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych, w tym materiałów 
dotyczących własnego regionu, 

• wypożyczanie na zewnątrz, udostępnianie zbiorów na miejscu,  pośredniczenie w wymianie 
międzybibliotecznej, 

• prowadzenie działalności informacyjnej oraz popularyzacja książki i czytelnictwa, 

• organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom chorym 
i niepełnosprawnym, 

• opracowywanie i prowadzenie form pracy z czytelnikiem, służących popularyzowaniu sztuki, 
nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego, 

• współdziałanie z bibliotekami wchodzącymi w skład sieci bibliotecznej, bibliotekami szklnymi, 
z instytucjami i organizacjami w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb 
oświatowych i kulturalnych społeczności lokalnej. 

• tworzenie własnej bazy danych komputerowych: katalogowych, bibliograficznych 

 
Ważniejsze formy pracy zorganizowane w 2019 r. 

Najważniejsze imprezy zorganizowane przez Gminna Bibliotekę Publiczną w Mniowie:      
     

– Cała Polska czyta dzieciom - wspólnie ze  Szkołami Podstawowymi 
w Grzymałkowie, Mniowie i Rogowicach" JAK Julian Tuwim  został pisarzem" - Czy byłby
ze mnie dumny - dyskusja z najmłodszymi  czyt. i  konkurs sprawdzający znajomość 
wierszy J. Tuwima

– Zabawy karnawałowe (bale maskowe) – przekazywania młodym czytelnikom wiadomości 
o zwyczajach karnawałowych w dawnych czasach w naszym regionie oraz o słynnych 
karnawałach na świecie. 

– Wystawa nowości dla dorosłych
– "Jak Julian Tuwim  został pisarzem" - Czy byłby ze mnie dumny - dyskusja 

z najmłodszymi  czyt. i  konkurs sprawdzający znajomość wierszy J. Tuwima
– Dzień Babci i Dziadka - laurka  i moje życzenia - zajęcia plastyczne
– Czytająca szkoła – wspólnie ze  Szkołą Podstawową w Rogowicach Światowy Dzień 

Książki spotkanie z przedszkolakami 
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– Światowy Dzień Książki spotkanie przedszkolakami-"magiczne" słowa : proszę, dziękuję, 
przepraszam

– Wycieczka 3 latków z przedszkola - zapoznanie z biblioteką 
– Planszówki - min. szachy
– Dzieciaki Świata -  gry zabawy z okazji Dnia Dziecka
– Piknik "Bezpieczne Wakacje"oraz "Jak powstaje książka, jak należy ją szanować aby 

służyła długo
– Wesołe Wakacje – zabawy animacje dla dzieci na 16-stu placach zabaw 
– Czwartkowe spotkania z szachami. – spotkania młodych szachistów – kontynuacja 

z ubiegłego roku
– Wystawa nowości na długie wieczory. 
– 11 Listopada – Co to za święto dyskusje, wystawy
– Mały miś w świecie wielkiej literatury
– Grudniowe spotkania z książką i tradycją regionalną.

 
Godziny pracy wszystkich placówek:          

Biblioteka w Mniowie Filia w Grzymałkowie Filia w Zaborowicach 

Poniedziałek 8.00 - 17.00 - 8.00 - 16.00

Wtorek 8.00 - 16.00 8.00 - 16.00 -

Środa 8.00 - 16.00 8.00 - 16.00 8.00 - 16.00

Czwartek 8.00 - 15.00 - 8.00 - 15.00

Piątek 8.00 - 17.00 8.00 - 16.00 -

Sobota (I w m-cu wolna) 8.00 - 12.00 - -

Świetlice:

Mniów

Cierchy Rogowice Zaborowice
W szkole

przy ul.
Centralna 1

Poniedziałek 11.20 - 16.00 16.00 - 19.20 14.30 - 18.30 10.00 - 14 00 14.30 - 18.15

Wtorek 11.20 - 16.00 16.00 - 19.20 14.30 - 18.30 14.30 - 18.15 10.00 - 14 00

Środa 11.20 - 16.00 16.00 - 19.20 14.30 - 18.30 10.00 - 14 00 14.30 - 18.15

Czwartek 11.20 - 16.00 16.00 - 19.20 14.30 - 18.30 14.30 - 18.15 10.00 - 14 00

Piątek 11.20 - 16.00 16.00 - 19.20 14.30 - 18.30 10.00 - 14 00 14.30 - 18.15

Biblioteka Publiczna dysponuje księgozbiorem 37824 woluminów

W 2019 roku dokonano zakupu książek w wysokości:
- 20.127,00 zł
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Czytelnictwo w porównaniu do ubiegłego roku wzrosło o 21 czytelników.
Czytelnicy zarejestrowani w 2019 r. ogółem 1158 osób, co stanowi 12,3%  społeczności naszej 
gminy

w tym czytelnicy:
w wieku do lat  5    - 69 
w wieku        6-12  - 314

         13-15 - 121 
         16-19 - 107         
         20-24 - 80

             25-44 - 267      
         45-60 - 129
      pow. 60 - 71

Wypożyczono ogółem 17843 książek oraz 2959 czasopism, czytelnicy w wieku do lat 15 
wypożyczyli 7136 książek. 
Na miejscu w czytelni udostępniono 104 książki i 354 czasopisma. 
Wypożyczenia na 100 mieszkańców wynoszą 190 woluminów.
Odwiedziny ogółem 14387 w wypożyczalni, czytelnia internetowa obsłużyła 921 użytkowników 
udzielając 921 informacji. W 2019 r. odbyło 131 imprez bibliotecznych w tym spotkanie autorskie 
z panem Wiesławem Drabikiem. 

Czasopismo samorządowe

W 2019 roku Urząd  Gminy Mniów rozpoczął  pracę
nad  zarejestrowaniem  pisma  samorządowego  „Przyjazna
Gmina  Mniów”.  Zgodnie  z  ustawą  Prawo  prasowe,  aby
wydawać dziennik lub czasopismo (prasę),  należało najpierw
złożyć  wniosek  o  jego  wpis  do  rejestru  dzienników  
i czasopism w sądzie okręgowym właściwym ze względu na
siedzibę   wydawcy.  Ponadto  wystąpiono  o  nadanie  dla
czasopisma  międzynarodowego znormalizowanego   numeru
wydawnictw ciągłych (ISSN).  Numer ten nadawany zasobom
ciągłym  (czasopismom,  gazetom,  seriom  numerowanym,
rocznikom itp.), ukazującym się na różnych nośnikach, służy
do jednoznacznej identyfikacji  danego tytułu,  wprowadzając
go do światowego systemu informacji. 
Narodowy  Ośrodek  ISSN  ustala  tytuły  kluczowe  zasobów
ciągłych wydawanych w Polsce i  nadaje pojedynczy numer
ISSN  na  konkretny  tytuł.   Kwartalnik  samorządowy
wydawany  przez  Gminę  Mniów  uzyskał  wszystkie  potrzebne  zgody  
i został zarejestrowane w systemie ISSN pod numerem ISSN 2658-0292. 
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Konkurs fotograficzny

W listopadzie  2019  roku  ogłoszona  została  I  edycja  konkursu  fotograficznego  "Gmina
Mniów  -  nasze  miejsce  na  ziemi".  Organizatorem  konkursu  był  Wójt  Gminy  Mniów.  
Celem przyświęcającym konkursowi było podkreślenie walorów gminy, propagowanie, szczególnie
wśród dzieci i młodzieży twórczej postawy oraz promocja gminy Mniów. Oceny zgłoszonych prac
dokonała komisja powołana przez Wójta Gminy. Zwycięzcą konkursu został Karol Chrzanowski za
zdjęcie "Sarny na skraju trzcinowiska". Otrzymał on nagrody rzeczowe a autorskie zdjęcie zostało
umieszczone  na  okładce  pisma  samorządowego  "Przyjazna  Gmina  Mniów".  Poza  tym komisja
wyróżniła także Maję Kondracką za zdjęcie " Święta tuż, tuż..." oraz Daniela Piotrowskiego za
zdjęcie "Kościół w Grzymałkowie z lotu ptaka".

Fot. Karol Chrzanowski
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Samorządowy Portal Internetowy

W celu aktywnej promocji działalności gminy w dniu 13 grudnia 2019 roku zawarta została umowa
w zakresie kompleksowej obsługi w zakresie zaprojektowania, udostępniania i utrzymania aplikacji
internetowej -  Samorządowy Portal  Internetowy pod adresem  www.mniow.pl. Umowa obejmuje
zaprojektowanie spójnej szaty graficznej serwisu internetowego w polskiej wersji językowej, prace
projektowo-analityczne  oraz  utrzymanie  serwisu  internetowego  na  serwerze  Urzędu  Gminy.

Ponadto  zawarta  została  odrębna  umowa  na
kompleksową obsługę Urzędu Gminy w zakresie
powszechnego  udostępniania  informacji
publicznej za pośrednictwem Internetu w postaci
ujednoliconego  systemu  stron  w  sieci
teleinformatycznej  -  stron  podmiotowych
Biuletynu  Informacji  Publicznej.  Służyć  to
również  będzie  realizacji  całokształtu  zadań
związanych  z  udostępnianiem  informacji
publicznej  zgodnie  z  obowiązującymi
przepisami prawa. 

Wydarzenia kulturalne

W 2019 roku na terenie gminy Mniów odbyły się liczne imprezy kulturalno – artystyczne,
promujące gminę oraz działające na jej terenie stowarzyszenia:

1.  W dniu 03 marca 2019 roku w Szkole Podstawowej w Mniowie odbył się I  Gminny Dzień
Kobiet,  ma  który  zaproszone  zostały  wszystkie  mieszkanki  gminy  Mniów.  Impreza  została
zorganizowana we współpracy Wójta Gminy Mniów ze stowarzyszeniami działającymi na terenie
gminy. Całość wydarzenia uświetnił występ zespołu Hertz. Po uroczystych życzeniach każda z Pań
otrzymała symboliczny upominek, a następnie rozpoczęła się część artystyczna. Panowie wykonali
dla Pań układ taneczny. W trakcie imprezy odbyły się liczne konkursy. Po raz pierwszy w historii
wybrano  też  Kobietę  Gminy  Mniów.  Zanim  to  jednak  nastąpiło  kandydatki  musiały  się
zaprezentować  przed  szacownym jury.  Był  taniec  w  parach  z  panami  i  odpowiedzi  na  trudne
pytania. Po długiej naradzie kapituła konkursowa w końcu podjęła decyzję. I tak, II Kobietą Gminy
Mniów została Urszula Toporek, I Kobietą Gminy Mniów okrzyknięto Jolantę Jaworską, a Kobietą
Gminy Mniów została Paulina Banaśkiewicz. W ten sposób zapoczątkowana została tradycja, która
będzie kontynuowana w kolejnych latach.
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2. W dniu 09 marca 2019 roku odbyła się gala WLC6 “Judgement Day”. Wydarzenie objęte było
honorowym  patronatem  Wójta  Gminy  Mniów.  Galę  uświetniły  występy  wokalne  zawodowej
wokalistki Ewy Siudzik oraz raperów ze składu RMK official.  W walce wieczoru zmierzyli się
mistrz Polski w brazylijskim jiu-jitsu i radny Gminy Mniów- Mateusz Firek oraz reprezentant klubu
Tytan Zamość Paweł Kiecana. Sędziowie po trzech rundach pojedynku orzekli remis. Publiczność
w Mniowie mogła również podziwiać walkę karateków w formule Pro Karate Kyokushin.

3. W dniu 26 maja 2019 r. na Raszówce odbyła się Msza Święta w intencji ofiar II wojny światowej
pomordowanych 26.05.1943r. W uroczystości licznie wzięli udział mieszkańcy Mniowa, 45 DWp
"Przeczesywacze  Bagien"  im.  Szarych  Szeregów  z  Mniowa  oraz  Mniowski  Batalion  Polskich
Drużyn Strzeleckich. Zastępca Wójta Gminy Michał Milcarz oraz Przewodniczący Rady Gminy
Sławomir  Gaweł  złożyli  wieniec  kwiatów  pod  pomnikiem  upamiętniającym  ofiary  tamtego
tragicznego wydarzenia.
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4. „Biegamy Wszyscy Razem” – pod takim hasłem 2 czerwca odbyła się już trzecia edycja biegów 
w Zaborowicach. Wielkie wydarzenie sportowe zostało połączone z Dniem Dziecka. Na placu 
przed szkołą stanął ogromnych rozmiarów dmuchany zamek, były wspaniałe występy artystyczne 
i mnóstwo ciekawych atrakcji oraz niespodzianek dla całych rodzin.

Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie „Wszyscy Razem” z Zaborowic przy współpracy 
sołectwa Zaborowice i Szkoły Podstawowej w Zaborowicach. Tradycyjnie już mieszkańcy gminy 
spotkali się na placu szkolnym, gdzie na gości czekało mnóstwo atrakcji. Bez wątpienia prawdziwą 
gratką dla najmłodszych stał się wielki dmuchany plac zabaw. W akcję włączyli się także druhowie 
z jednostki OSP Zaborowice, którzy dali wszystkim chętnym lekcję resuscytacji krążeniowo-
oddechowej, co okazało się być wspaniałym szkoleniem w zakresie podstaw udzielania pierwszej 
pomocy. Druhowie z tutejszej jednostki prezentowali na swoim stoisku także sprzęt strażacki, jaki 
pozyskali dzięki ministerialnym środkom.

Dla najmłodszych nie zabrakło oczywiście waty cukrowej i lodów. Dużym zainteresowaniem 
cieszyły się także stoiska stowarzyszeń z terenu gminy Mniów, które przygotowały dla przybyłych 
gości prawdziwe pyszności. Były kanapki ze smalcem i z ogórkiem, najróżniejsze ciasta i inne 
łakocie, kompot i oczywiście kiełbaski z grilla. Oprócz degustacji wiele działo się także pod 
względem artystycznym. Impreza rozpoczęła się od spektaklu wystawionego przez Stowarzyszenie 
„Quo Vadis” pod tytułem „Kaczka Dziwaczka”. Piękna scenografia, dopracowane perfekcyjnie 
stroje i najwyższych lotów gra aktorska sprawiły, że publiczność była zachwycona, nagradzając tym
samym aktorów gromkimi brawami. 

Wspaniałymi umiejętnościami tanecznymi pochwalił się podczas festynu zespół taneczny 
„Neonówki”, którego występ publiczność także nagrodziła wielkimi brawami.Punktem 
kulminacyjnym wydarzenia były oczywiście zawody biegowe. Podczas trzeciej edycji biegu pod 
hasłem „Biegamy Wszyscy Razem” na starcie stanęło blisko 180 zawodników. Biegać można było 
na dwóch dystansach, krótszym o długości 400 metrów i dłuższym o długości dwóch kilometrów. 
Konkurencje biegowe zostały rozegrane w trzech kategoriach wiekowych: dzieci do 10 lat, od 11 do
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lat 18 i dorośli. W bieganiu, czyli w jednej z najprostszych aktywności sportowych, mogli 
sprawdzić się wszyscy chętni. Po długich zmaganiach sportowych w biegu na 400 metrów 
w kategorii dzieci do lat 10 najlepszy okazał się Michał Milczarczyk. Miejsce drugie zdobył Marcel
Frankowicz, a miejsce trzecie zajęła Lena Wudarczyk. W biegu na dwa tysiące metrów w kategorii 
od 11 do 18 lat jako pierwszy na metę przybiegł Marcin Lisowski. Miejsce drugie ex aequo zdobyli 
Magdalena Lisowska i Mikołaj Plech. W kategorii dorosłych na dystansie dwóch tysięcy metrów na
najwyższym podium stanął Łukasz Woźniak. Miejsce drugie zajął Krzysztof Sadkowski, a miejsce 
trzecie Michał Traczyński. Puchary, medale i nagrody rzeczowe zostały ufundowane przez wójta 
gminy Mniów, Piotra Wilczaka, radnego gminy Mniów Michała Sipikę, radnego powiatowego 
Łukasza Woźniaka i Zbigniewa Borunia. 

5. Począwszy od 8 lipca 2019 roku ruszyły wakacyjne animacje dla najmłodszych mieszkańców
gminy Mniów. W kolejnych dniach animatorzy odwiedzali poszczególne miejscowości.

Jednego  dnia  animatorzy  odwiedzali  po  dwa  place  zabaw.  Spotkania  rozpoczęły  się  od
miejscowości Grzymałków i Pałęgi.  Później  przyszedł czas na Rogowice i  Chyby, w następnej
kolejności był Mniów oraz Borki, a po nich Cierchy i Malmurzyn. W kolejnym tygodniu wkacyjne
animacje rozpoczęły się w Glinianym Lesie i  Straszowie,  potem w Pieradłach i  Zaborowicach,
Mokrym Borze i Wólce Kłuckiej, a następnie animatorzy zawitali do miejscowości Lisie Jamy  
i  Pielaki.  Spotkania  wakacyjne  zakończyły  się  22  lipca  w  Skokach.  Program  animacji  był
wyjątkowo przemyślany, a zabawy bardzo pomysłowe.  Największą popularnością zdecydowanie
cieszyły  się  gry  i  konkurencje  sportowe,  w  których  dzieci  mogły  ze  sobą  rywalizować,  jak
chociażby  bieg  z  przeszkodami,  pokonywanie  pachołków  na  czas,  wyścigi  w  workach,
sprawnościowe  rzuty  do  celu,  czy  zabawa z  piłką.  Wiele  radości  za  każdym razem sprawiało
przeciąganie liny. Oprócz sportowej rywalizacji nie zabrakło malowania twarzy czy balonowego
zoo. Wiele frajdy sprawiło też uczestnikom zabawy puszczanie gigantycznych baniek mydlanych.
Było też mnóstwo quizów, konkursów i zajęć plastycznych. Wielką frajdę sprawił dzieciom hula
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hop, zabawa z fantami i z kolorową chustą. Współorganizatorem animacji była Gminna Biblioteka
w Mniowie.

6.  W dniu 10 sierpnia 2019 roku odbył  się rajd Rowerowy Szlakiem Brygady Świętokrzyskiej
Narodowych Sił Zbrojnych, którego partnerem była gmina Mniów. Rowerzyści przemierzyli trasę
od Zagnańska przez Cierchy do Lasocina. Uczestnicy Rajdu mieli postój w Szkole Podstawowej 
w Cierchach, gdzie zjedli obiad przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich Pępiczanki.
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7.  25  sierpnia  2019  roku  w  Mniowie  odbyły  się  Dożynki  Powiatu  Kieleckiego  połączone  
z I Dożynkami Gminy Mniów. W dożynkach wzięło udział 19 gmin powiatu kieleckiego. Tuż przed
oficjalnym rozpoczęciem Dożynek odbyło się rozstrzygnięcie konkursu na najpiękniejszy winiec
dożynkowy gminy Mniów.

Swoje wieńce przygotowały KGW Pępiczanki, KGW Żurawinki oraz sołectwa Mniów, Pieradła  
i  Straszów. Decyzją komisji  konkursowej  najładniejszy wieniec dożynkowy przygotowało Koło
Gospodyń  Wiejskich  Żurawiniki.  Po  wręczeniu  nagród  w  konkursie  gminnym,  rozpoczęła  się
oficjalna  część  Dożynek  Powiatu  Kieleckiego  i  Gminy  Mniów.  Uroczystości  dożynkowe
rozpoczęły  się  od  przejścia  barwnego  korowodu  dożynkowego.  
Udział  w  nim wzięli  przedstawiciele  władz  parlamentarnych,  samorządowych  i  gmin  z  terenu
powiatu  kieleckiego.  Podczas  uroczystej  mszy świętej  nisko pokłoniono się  rolnikom,  a  ksiądz
kanonik Henryk Rusak w trakcie homilii  przypomniał o poszanowaniu chleba wypracowanego  
w trudzie rękami rolników. Poświęcono też chleby i wieńce dożynkowe. Przekazano podziękowania
i słowa uznania dla wszystkich rolników. Wypieczony z tegorocznej mąki chleb na ręce gospodarzy
wydarzenia  wicestarosty  Powiatu  Kieleckiego  Tomasza  Plebana  i  wójta  gminy  Mniów  Piotra
Wilczaka przekazali starości dożynek Bożena Zapała z Sarbinowa w gminie Mniów oraz Andrzej
Bozowski  z  Porąbek w gminie  Bieliny.  Chlebem częstowano też  wszystkich  przybyłych gości.
Swoje  wieńce  do  powiatowego  konkursu  na  ten  najpiękniejszy  wystawiło  siedemnaście  gmin.
Gminę  Mniów  reprezentował  wybrany  przez  komisję  wieniec  przygotowany  przez  KGW
Żurawinki. W skład powiatowej komisji konkursowej weszli: Izabela Dziewięcka, sekretarz gminy
Mniów, Cezary Majcher, członek Zarządu Powiatu Kieleckiego oraz Janina Skotnicka, etnograf, nie
miała łatwego zadania.  Po długich naradach ogłoszono, że najpiękniejszy wieniec przygotowała
gmina  Bieliny.  Rozstrzygnięto  również  konkurs  pod  nazwą  "Piękna  i  bezpieczna  zagroda  –
przyjazna  środowisku".  Na  uczestników  Dożynek  czekały  liczne  atrakcje,  swoje  stoiska
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prezentowały stowarzyszenia z terenu gminy Mniów oraz inne instytucje. Wśród atrakcji dla dzieci
były  dmuchane  zjeżdżalnie  oraz  trampoliny.  W części  artystycznej  wystąpiły  kapele  i  zespoły
ludowe. Na scenie pięknie zaprezentowały się między innymi „Żurawinki”, Zespół Pieśni i Tańca
Furmani,  Kapela  Sióstr  Piotrowicz  i  Zespół  Pieśni  i  Tańca  „Wincentowianie”.  
Na  zakończenie  licznie  przybyłych  gości  do  zabawy  porwały  zespoły  Very  Nice  i  Hertz.
Odbywające  się  na  terenie  kompleksu  sportowego  w  Mniowie  Dożynki  Powiatu  Kieleckiego
zakończyła zabawa pod gwiazdami.
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7.  W dniu  31.08.2019  r.  odbył  się  drugi  w  historii  "Dzień  Sąsiada"  organizowany  
w Borkach przez aktywnych mieszkańców miejscowości wspólnie z Kołem Gospodyń Wiejskich
"Żurawniki". Wydarzenie stało się także doskonałą okazją do wręczenia specjalnych wyróżnień,
podziękowań i pucharów. Pierwsze z nich trafiło do rąk artysty rzeźbiarza Wojciecha Bednarczyka,
który  z  okazji  tegorocznych dożynek powiatowych wyrzeźbił  herb  gminy Mniów.  Statuetka  za
nieustanne stanie  na  straży  bezpieczeństwa  mieszkańców powędrowała  też  do  druhów z  OSP  
w  Grzymałkowie,  którzy  dokładnie  tego  samego  dnia  zdobyli  pierwsze  miejsce  w  gminnych
zawodach sportowo-pożarniczych. Statuetkę wręczono też dla LZS Granat Borki, który dostał się
do klasy A i oczywiście do Koła Gospodyń Wiejskich "Żurawinki".

8.   W trzech miejscowościach na terenie gminy Mniów odbyły się również Święta Pieczonego
Ziemniaka.  W dniu  22.09.2019r.  dzięki  zaangażowaniu  Koła  Gospodyń  Wiejskich  Pępiczanki,
powołanego do  życia w marcu 2019 roku z inicjatywy Przewodniczącego  Rady Gminy Mniów,
Święto Pieczonego Ziemniaka odbyło się w miejscowości Pępice. Oprócz pysznego jedzenia nie
zabrakło  też  wspólnych  zabaw,  śpiewów  oraz  tańców.  Następnie  w  dniu  28.09.2019  r.  
Święto Pieczonego Ziemniaka odbyło się w sołectwie Wólka Kłucka. Piknik odbył się na placu
przy  świetlicy  wiejskiej.  Inicjatywa  organizacji  imprezy  powstała  tak  naprawdę  dzięki  grupie
mieszkańców, którzy zaprosili do współpracy sołtysa, radnego oraz radę sołecką Wólki Kłuckiej.
Podczas pikniku odbyło się wiele konkursów ziemniaczanych, a wśród nich konkurs na potrawę
ziemniaczaną czy rzeźby z ziemniaków. Święto Pieczonego Ziemniaka zorganizowano również po
raz pierwszy w miejscowości Serbinów. Ze względu na duże zainteresowanie i  aktywny udział
mieszkańców w organizacji tego wydarzenia, zapewne będzie to impreza, która wejdzie na stałe do
kalendarza wydarzeń gminnych.
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9.  Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  wspólnie  z  Panem  Wójtem  oraz  Radą  Pedagogiczną
Szkoły Podstawowej w Zaborowicach w 2019 roku ponownie zorganizował  spotkanie „Mikołajki
integracyjne”  dla  dzieci  do osiemnastego roku życia  z  orzeczoną niepełnosprawnością  z  terenu
Gminy Mniów oraz ich rodziców. W spotkaniu udział wzięło 58 dzieci i 61 rodziców. Wszyscy
uczestnicy  spotkania  mogli  obejrzeć  występy  w  wykonaniu  uczniów  Szkoły  Podstawowej  
w  Zaborowicach  oraz  i  skosztować  posiłek  przygotowany  przez  się  fundacje  i  stowarzyszenia
działające na terenie Gminy Mniów, tj. Fundację Aktywna Rodzina oraz Stowarzyszenia: Aktywni

Plus,  Quo  Vadis,
Koło  Gospodyń
Wiejskich
„Malmurki”,
„Pępiczanki  
i  „Żurawinki”,
Razem  dla  Wsi  
i  Szkoły  
w  Rogowicach
oraz  Wszyscy
Razem.  Dzieci
otrzymały
również  paczki

mikołajkowe.  Organizowanie  takich  uroczystości  umożliwia  dzieciom  kontakt  z  rówieśnikami,
zmianę codziennego środowiska związanego z edukacją i rehabilitacją. Działania takie pozytywnie
wpływają na rozwój procesów poznawczych, rozwój emocjonalny i społeczny. Dla rodziców jest to
również  ważne  ponieważ  podczas  takich  spotkań  mogą  oni  nawiązywać  bliższe  kontakty,
integrować się między sobą, tworząc środowisko otwarte na podejmowanie wspólnych działań na
rzecz dzieci. Środki na zakup paczek mikołajkowych pochodziły z budżetu Gminy Mniów.

10.  Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  wspólnie  uczniami  i  Radą  Pedagogiczną  Szkoły
Podstawowej w Grzymałkowie w 2019 roku po raz kolejny zorganizował imprezę Mikołajkową
pod hasłem: „I TY MOŻESZ ZOSTAĆ ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM” dla dzieci z rodzin ubogich  
i zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Mniów. Podczas spotkania uczniowie
Szkoły  Podstawowej w Cierchach zaprezentowali  występ.  Następnie 40 dzieci  z  terenu Gminy
Mniów  otrzymało  paczki  mikołajkowe  oraz  słodki  poczęstunek.  Ponadto  ufundowano  pomoc  
w formie karty podarunkowej dla dwóch dziewczynek z terenu Gminy. Środki na realizację tej
imprezy pozyskane były od sponsorów.
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11.  20 grudnia  2019 roku w Szkole  Podstawowej  w Cierchach odbyły się  I  Gminne Jasełka.  
W pierwszej  edycji  Gminnych Jasełek  wzięli  udział  wszyscy uczniowie  szkoły.  Pomysł  na tak
nietypową  aranżację  jasełek  zrodził  się  po  wspólnej  rozmowie  dyrekcji  i  nauczycieli.  
Był to wyjątkowy spektakl, zachwycający magią światła, kolorów i pięknych kolęd. Szkolna sala
gimnastyczna  wypełniła  się  po  brzegi.  Poza  tradycyjną  opowieścią  o  Narodzinach  Pańskich
uczniowie zaskoczyli  fantastycznymi strojami.  Oprócz pięknych pastorałek i tradycyjnych kolęd
były też nietypowe wystąpienia. Rozbrzmiały dynamiczne dźwięki znanych świątecznych melodii,
do których wspaniale tańczyli w profesjonalnych układach zarówno ci młodsi, jak i starsi uczniowie
szkoły.  Kolorowe i barwne stroje,  śpiew tradycyjnych kolęd,  ale też mniej znanych pastorałek  
i piosenek, urokliwa scenografia, zachwycająca oprawa muzyczna, a przede wszystkim uczniowie,
którzy wyjątkowo wczuli się w swoje role i wprowadzili nas w okres świąteczny. Na zakończenie
odbyło się wspólne kolędowanie wraz z Kołem Gospodyń Wiejskich Pępiczanki.
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12. 28 grudnia 2019 roku w Szkole Podstawowej w Mniowie po raz drugi odbyło się spotkanie
opłatkowe  Seniorów  z  Gminy  Mniów.  Przy  świątecznym  stole  zasiedli  seniorzy  wraz  
z parlamentarzystami i samorządowcami województwa świętokrzyskiego. Podczas uroczystości na
scenie  stanęli  uczniowie  wszystkich  szkół.  Jako  pierwszy  wystąpił  Zespół  Fleciki  ze  szkoły  
w  Zaborowicach,  który  pod  kierunkiem  opiekuna  Marioli  Stachery  otworzył  spotkanie  grając
kolędy. W niezwykłym tańcu zaprezentowały się uczennice ze szkoły w Cierchach. Tańczyli także
uczniowie ze szkoły w Rogowicach. Na saksofonie zagrała Magda Janus, a na akordeonie Roksana
Banaśkiewicz.  Pastorałkę  „Bosy”  zaśpiewała  Kinga  Szcześniak.  Piękne  kolędy  i  pastorałki
zaśpiewała też bardzo utalentowana Laura Cisak, która wspólnie z koordynatorką spotkania Barbarą
Kolus  wykonała  kolędę  „Gdy  śliczna  Panna”.  Na  scenie  stanął  też  zespół  wokalny  ze  Szkoły
Podstawowej w Grzymałkowie. W spotkaniu wzięli udział m. in. wiceminister Sportu i Turystyki,
posłanka  Anna  Krupka,  poseł  Krzysztof  Lipiec,  senator  PiS  Krzysztof  Słoń,  przewodniczący
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Pruś, starosta kielecki Mirosław Gębski, dyrektor
oddziału Totalizatora Sportowego w Kielcach Tomasz Zbróg oraz księża z parafii z terenu gminy
Mniów. Świąteczno-noworoczne spotkania seniorów w gminie Mniów stały się już tradycją.
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Program współpracy z organizacjami pozarządowymi

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi to dokument programowy, określający
zasady polityki realizowanej przez organ administracji publicznej wobec sektora pozarządowego.
Przyjmowanie  rocznych programów współpracy  z  organizacjami  pozarządowymi  jest,  zgodnie  
z przepisami Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, obowiązkiem każdej
jednostki  samorządu  terytorialnego.  W samorządach  program  współpracy  jest  uchwałą  organu
stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego podstawowym dokumentem, który opisuje zasady
współpracy pomiędzy władzami samorządowymi a działającymi na danym terenie organizacjami
pozarządowymi.  Przepisy  wymagają,  aby  przed  uchwaleniem  program  był  konsultowany  
z  organizacjami  pozarządowymi.  Innym wymogiem,  który  również  ma wpływ na  powstawanie
programu  współpracy  jest  możliwość  tworzenia  rad  działalności  pożytku  publicznego.  
W przypadku istnienia takiej rady w gminie program musi być obowiązkowo zaopiniowany przez
taką radę.  Opinia rady działalności pożytku publicznego musi zostać dołączona i przedstawiona
organowi uchwalającemu program współpracy. Przepisy wymagają, by roczny program współpracy
był  uchwalony do 30 listopada roku poprzedzającego okres obowiązywania programu. Program
powinien stanowić wytyczną przy opracowywaniu budżetu,  a nawet  zawierać konkretne kwoty,
które dany samorząd chce w następnym roku przeznaczyć na realizację zadań publicznych przez
organizacje pozarządowe. 

Uchwałą  nr  93/XII/2019 Rady Gminy Mniów z  dnia  19  września  2019 r.  Rada Gminy
Mniów  określiła  tryb  powoływania  członków  oraz  organizację  i  tryb  działania  Gminnej  Rady
Działalności Pożytku Publicznego w Mniowie. Nastąpiło to na wniosek przedstawicieli organizacji
pozarządowych działających na terenie gminy Mniów. Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 

Zarządzeniem nr 128/2019 Wójta Gminy Mniów z dnia 15 października 2019r. powołani
zostali przedstawiciele Wójta Gminy Mniów do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego
w Mniowie. Uchwałą nr 101/XIV/2019 Rady Gminy Mniów z dnia 23 października 2019 roku  
w skład Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego powołani zostali radni gminy Mniów,
natomiast  Zarządzeniem  nr  131/2019  Wójta  Gminy  Mniów  z  dnia  29  października  2019  r.
powołany  został  pełny  skład  Gminnej  Rady  Działalności  Pożytku  Publicznego  w  Mniowie.
Kadencja ww. Rady trwa 3 lata od dnia 29 października do dnia 29 października 2022 roku.

Uchwałą nr 102/XIV/2019 Rady Gminy Mniów z dnia 23 października 2019 roku określone
zostały zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, 
o  których  mowa w art.  3  ust.  3  ustawy o  działalności  pożytku  publicznego i  o  wolontariacie,
projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
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Sport

Gmina Mniów w ramach konkursu finansuje w formie dotacji celowej realizację przedsięwzięć  
z zakresu sportu poprzez stowarzyszenia i kluby sportowe. Takimi klubami są:

Victoria  Mniów - zespół  seniorów  na  koniec  sezonu  2018/2019  Klasy  B  zajął  2  miejsce  
w tabeli  dzięki  czemu awansował  do  Klasy  A.  Po połowie  sezonu Klasy  A drużyna  zajmuje  
9 miejsce w tabeli  na 14 zespołów. Victoria Mniów prowadziła również zespoły młodzieżowe  
|w trzech kategoriach wiekowych: 2004 i młodsi, 2006 i młodsi oraz 2011 i młodsi.
Klub  otrzymał  w  2019  roku  od  Gminy  Mniów  dotację  celową  na  działalność  sportową  
w wysokości 29.000,00 zł.

Granat Borki - seniorzy na wiosnę 2019 roku w Klasie A zajęli 9 miejsce w tabeli na 14 zespołów.
W sierpniu  rozpoczęli  kolejny  sezon Klasy A,  na koniec  rundy jesiennej  zdobyli  17 punktów  
w 13 meczach.  Drużyna zajmuje 8 miejsce w tabeli  na 14 zespołów. Prowadzony był również
zespół młodzieżowy - Orlik starszy (rocznik 2008 i młodsi).
Klub  otrzymał  w  2019  roku  od  Gminy  Mniów  dotację  celową  na  działalność  sportową  
w wysokości 29.000,00 zł.

Płomień Wólka Kłucka - drużyna seniorów wiosną 2019 roku zakończyła sezon 2018/19 Klasy B 
na 10 miejscu w tabeli na 11 zespołów. W sierpniu drużyna przystąpiła do kolejnego sezonu Klasy 
B, gdzie po rundzie jesiennej zdobyła 5 punktów w 11 meczach. 
Klub otrzymał w 2019 roku od Gminy Mniów dotację celową na działalność sportową w wysokości
12.000,00 zł.
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W 2019 roku odbyło się też kilka wydarzeń sportowych, których współorganizatorem była Gmina
Mniów:

1.  W dniu  20  stycznia  2019 r.  odbył  się  VI  Memoriał  im.  Kamila  Kaczmarczyka  pod hasłem
"Chociaż nie  ma Ciebie z nami,  my dla  Ciebie ciągle gramy".  Organizatorem tego sportowego
przedsięwzięcia był Pan Zbigniew Kolus – prezes klubu sportowego Granat Borki. Patronat nad
wydarzeniem objął Wójt Gminy Mniów, który wspólnie z Radą Gminy Mniów ufundował puchary
dla wszystkich uczestników. W rozgrywkach wzięło udział 8 drużyn. Memoriał wygrał zespół Gród
Ćmińsk.  Zawodnicy  każdy  mecz  dedykowali  zmarłemu,  utalentowanemu  mieszkańcowi  gminy
Mniów oraz zawodnikowi Korony Kielce – Kamilowi Kaczmarczykowi.

2. W dniu 16.02.2019r. w hali sportowej Szkoły Podstawowej w Zaborowicach odbył się  Turniej
Halowej  Piłki  Nożnej,  w  którym  udział  wzięło  około  120  uczestników.  Po  długich  
i  wyrównanych zmaganiach na najwyższym stopniu podium stanęła drużyna Zryw Zaborowice,
zdobywając  tytuł  mistrzów turnieju.  Na drugim miejscu  uplasowała  się  drużyna KS Kamienna
Wola, a miejsce trzecie zajęła drużyna z Pieradeł. W rozgrywkach udział wzięły także drużyny  
z Kamiennej Woli, z Mniowa, Stąporkowa, Łopuszna i ze
Smykowa.  Najlepszym  zawodnikom  gratulowała
gratulacje  złożyła  wiceminister  sportu  i  turystki,  poseł
Anna Krupka wraz z Wójtem gminy Mniów. W turnieju
udział  wziął  Członek  Zarządu  Województwa
Świętokrzyskiego  Mariusz  Gosek,  a  także  starosta
powiatu  kieleckiego,  Mirosław  Gębski.  Pomysłodawcą
turnieju  organizowanego  już  od  dziewięciu  lat  jest
Tomasz  Zbróg,  dyrektor  kieleckiej  delegatury
Totalizatora  Sportowego,  który  ufundował  puchary  
i nagrody.
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3.  W dniach 24.02.2019 – 24.03.2019 odbył się Turniej Piłki Halowej o Puchar Wójta Gminy
Mniów pod honorowym patronatem Wiceminister Sportu i  Turystyki Pani Poseł Anny Krupki.  
W rozgrywkach  wzięło  udział  8  drużyn.  Triumfatorem została  drużyna  Skórokopów,  która  po
zaciętym meczu pokonała drużynę z Pępic. W meczu o 3 miejsce zespół z Serbinowa okazał się
lepszy od ekipy z Węgrzynowa. Puchary wraz z indywidualnymi wyróżnieniami wręczyli włodarze
Gminy  Mniów  wraz  z  Przewodniczącym  Rady  Gminy  oraz  asystentem  wiceminister  Sportu  
i Turystyki Łukaszem Korusem.

4. W dniach 12–19.08.2019 r. na boisku przy Szkole Podstawowej w Mniowie odbył się Turniej
Piłki  Nożnej  o  Puchar  Przewodniczącego  Rady  Gminy  Mniów  pod  honorowym  patronatem
Wiceminister  Sportu i  Turystyki  Pani  Poseł  Anny Krupki.   W turnieju udział  wzięło 8 drużyn.
Triumfowała  drużyna  Zrywu  Zaborowice,  która  w  emocjonującym  meczu  pokonała  Dobrych
Chłopaszków, natomiast 3 miejsce zajęła drużyna z Cierch, która pokonała ekipę heros Węgrzynów.
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10. POLITYKA SPOŁECZNA, BEZROBOCIE, DZIAŁALNOŚĆ GOPS.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mniowie jest budżetową jednostką organizacyjną Gminy
Mniów, która wykonuje zadania własne gminy i zadania zlecone z zakresu: pomocy społecznej,
świadczeń  rodzinnych,  funduszu  alimentacyjnego,  zasiłków  dla  opiekunów,  świadczenia
wychowawczego  „500+”,  świadczenia  „Za  życiem”,  świadczenia  „Dobry  Start”,  Karty  Dużej
Rodziny,  wspierania  rodziny  i  systemu  pieczy  zastępczej,  świadczenia  opieki  zdrowotnej,
przeciwdziałania przemocy, pomocy materialnej dla uczniów. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Mniowie został utworzony w 1990 roku na podstawie Zarządzenia nr 3/90 Naczelnika Gminy 
w Mniowie  z  dnia  15  czerwca  1990  roku  w sprawie  utworzenia  Gminnego  Ośrodka  Pomocy
Społecznej. 
W  2019  roku  ośrodek  podejmował  wiele  dodatkowych  działań  w  celu  podnoszenia  jakości  
i  poszerzenia  usług  świadczonych  najbardziej  potrzebującym  mieszkańcom  Gminy  Mniów.
Współpracował  przy  tym  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  z  różnymi  instytucjami,  
a  w  szczególności  -  policją,  kuratorami,  placówkami  oświaty,  placówkami  służby  zdrowia,
Powiatowym Urzędem Pracy, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Komornikami, Sądami. 

 POZIOM I STRUKTURA WYDATKÓW W 2019 ROKU

W  roku  2019  Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Mniowie  wydatkował  
na realizację zadań kwotę 17 016 202,89 zł.

Tabela nr 25.
w tym: wykonanie
na zadania własne 2 485 707,08 zł.
na zadania zlecone 14 530 495,81 zł.

Źródła finansowania wykonanie %

Budżet Państwa 15 068 511,01 zł. 88,55

Budżet Gminy 1 587 106,38 zł. 9,33
Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Świętokrzyskiego 360 585,50 zł. 2,12
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Źródła finansowania wydatków GOPS

Wykres nr 9. 

budżet państwa 
budżet gminy 
Regionalny Program Opera-
cyjny Województwa Święto-
krzyskiego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2019r. na realizację zadań własnych wydatkował
kwotę 2 485 707,08 zł. z czego pozyskano 929 650,70 zł. na realizację  zadań własnych z dotacji  
w podziale na:
4) dofinansowanie programu „Posiłek w szkole i w domu”                 -kwotę 115 648,00 zł.,
5) dofinansowanie do wypłaty zasiłków okresowych        - kwotę   44 240,58 zł.,
6) składki na ubezpieczenie zdrowotne        - kwotę   32 317,25 zł.,
7) zasiłki stałe        - kwotę 435 707,20 zł.,
8) utrzymanie ośrodka        - kwotę 106 162,67 zł.,
9) dotacja w ramach programu „Asystent Rodziny 2019”                    - kwotę   22 800,00 zł, 
10) dotacja na pomoc materialną dla uczniów         - kwotę  160 000,00 zł.
11) usługi opiekuńcze        - kwotę    12 775,00 zł.

OBSZARY MARGINALIZACJI I WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO KLIENTÓW
OŚRODKA

W 2019 r. w Gminie Mniów mieszkało  9 404 osób z czego  pomocą  społeczną zgodnie  
z ustawą  z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej objęto 813 osoby w 326 rodzinach,  
co stanowi 8,65% ogółu mieszkańców. 

88

RAPORT O STANIE GMINY MNIÓW



Liczba mieszkańców objętych pomocą społeczną.

Wykres nr 10. 

0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000

10000

Na  podstawie  posiadanych  danych  można  stwierdzić,  że  liczba  osób  korzystających  
z pomocy społecznej nieznacznie się zmniejsza. Poniżej przedstawiamy tabelę  pokazującą  liczbę
rodzin objętych pomocą społeczną w latach 2016 – 2019 różnymi formami wsparcia.

Rodziny objęte pomocą społeczną

Tabela nr 26. 

Wyszczególnienie 2016 2017 2018 2019

Liczba rodzin objętych pomocą 425 387 372 326

Liczba rodzin objętych pomocą 
finansową i rzeczową

394 369 337 306

Liczba rodzin objętych pracą socjalną 32 34 35 36

Jak widać w 2016 roku liczba rodzin objętych pomocą oscylowała wokół liczby 400 rodzin.
W  2019r.  zmniejszyła  się  liczba  rodzin  korzystających  z  pomocy  do  326.  Zdecydowanie  
w ostatnich  latach  zwiększyła  się  liczba  rodzin  objętych  pracą  socjalną,  która  jest  kluczowym
świadczeniem realizowanym w pomocy społecznej (tylko pracą socjalną w 2019 r. objętych było 36
rodzin).
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Populacja rodzin korzystających z pomocy społecznej jest różnorodna, tak ze względu na
liczebność  gospodarstw  domowych,  typy  rodzin  jak  i  problemy  jakie  je  dotykają.  
Poniżej przedstawiamy typy rodzin korzystających z pomocy oraz powody jej przyznania.

Powody ubiegania się o pomoc

Tabela nr 27. 

Powód trudnej sytuacji życiowej
Liczba rodzin

2016 2017 2018 2019
ubóstwo 152 169 131 108
sieroctwo 1 0 0 0
bezdomność 7 7 3 4
potrzeba ochrony macierzyństwa 75 74 77 59
w tym:
wielodzietność 43 30 31 23
bezrobocie 269 190 165 143
niepełnosprawność 108 135 123 104
długotrwała lub ciężka choroba 96 102 98 97
bezradność w sprawach opiek.-wychowawczych i 
prowadzenia gospodarstwa domowego - ogółem

29 22 18 15

w tym:
rodziny niepełne 14 9 9 6
rodziny wielodzietne 13 4 1 2
przemoc w rodzinie 0 0 0 0
potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi 0 0 0 0
alkoholizm 15 5 5 9
narkomania 0 0 0 0
trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z 
zakładu karnego

5 1 2 2

trudności w integracji osób, które otrzymały status 
uchodźcy lub ochronę uzupełniającą

0 0 0 0

zdarzenie losowe 5 2 2 3
sytuacja kryzysowa 1 1 1 3
klęska żywiołowa lub ekologiczna 0 1 0 0

Podobnie jak w latach poprzednich najliczniejszą pozycję, jeśli chodzi o powody ubiegania
się  o  pomoc,  stanowiły:  ubóstwo,  bezrobocie,  niepełnosprawność  i  długotrwała  choroba.  
I ta tendencja utrzymuje się od wielu lat.
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W  roku  2019  wpłynęło  do  tut.  jednostki  1273  wniosków  o  przyznanie  pomocy.  
W zależności od miejsca zamieszkania podopiecznego przedstawiało się to w sposób następujący:

Zestawienie wpływających wniosków 

Tabela nr 28.

Miejscowość Liczba wniosków
Mniów 207
Pępice 88
Cierchy 42
Stachura 36

Malmurzyn 24
Piaski 28

Mokry Bór 12
Skoki 28

Wólka Kłucka 89
Pałęgi 40

Grzymałków 68
Straszów 52
Sośnina 8

Gliniany Las 27
Borki 91

Zachybie 10
Przełom 20

Lisie Jamy 26
Olszyna 2
Pielaki 9
Pieradła 23

Zaborowice 100
Chyby 16

Podchyby 9
Kontrewers 2

Baran 8
Serbinów 65
Rogowice 71

Węgrzynów 72
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Z  pomocy  społecznej  korzystają  przede  wszystkim  rodziny  zamieszkujące  Mniów  
Pępice, Wólkę Kłucką i Rogowice. 

ZADANIA  WŁASNE  GMINY  O  CHARAKTERZE  OBOWIĄZKOWYM,
OKREŚLONE W ART. 17 UST. 1 USTAWY O POMOCY SPOŁECZNEJ

Ze  świadczeń  pomocy  społecznej  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Mniowie  mogą
korzystać  mieszkańcy  Gminy  Mniów,  znajdujący  się  w  trudnej  sytuacji.  Osoby  i  rodziny  bez
dochodów lub o dochodach niższych niż ustawowe kryterium, (kryterium dochodowe na podstawie
ustawy o pomocy społecznej zostało zweryfikowane Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia  
11 lipca 2018 r. i od X.2018 r. wynosi na osobę w rodzinie 528,00 zł. netto, a na osobę samotną
701,00  zł.  netto)  oraz  zasobach  pieniężnych  nie  wystarczających  na  zaspokojenie  niezbędnych
potrzeb życiowych, zwłaszcza ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie,
brak możliwości nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.
Zgodnie z art. 17 ust. 1 Gmina ma obowiązek zapewnić:

1) udzielanie  schronienia,  zapewnienie  posiłku  oraz  niezbędnego  ubrania  osobom  tego
pozbawionym;

2)  przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;
3) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;
4) przyznawanie  i  wypłacanie  zasiłków  celowych  na  pokrycie  wydatków  powstałych  

w wyniku zdarzenia losowego;
5) przyznawanie  i  wypłacanie  zasiłków  celowych  na  pokrycie  wydatków  na  świadczenia

zdrowotne  osobom  bezdomnym  oraz  innym  osobom  niemającym  dochodu  
i  możliwości  uzyskania  świadczeń  na  podstawie  przepisów o  świadczeniach  opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

6) przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego;
7) opłacanie  składek  na  ubezpieczenia  emerytalne  i  rentowe  za  osobę,  która  zrezygnuje  

z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad
długotrwale  lub  ciężko  chorym  członkiem  rodziny  oraz  wspólnie  niezamieszkującymi
matką, ojcem lub rodzeństwem;

8) praca socjalna;
9) organizowanie  i  świadczenie  usług  opiekuńczych,  w  tym  specjalistycznych,  w  miejscu

zamieszkania,  z  wyłączeniem  specjalistycznych  usług  opiekuńczych  dla  osób  
z zaburzeniami psychicznymi;

10) prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych;
11) dożywianie dzieci;
12) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;
13) kierowanie  do  domu pomocy  społecznej  i  ponoszenie  odpłatności  za  pobyt  mieszkańca

gminy w tym domu;
14) pomoc  osobom  mającym  trudności  w  przystosowaniu  się  do  życia  po  zwolnieniu  

z zakładu karnego;
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15) sporządzanie  sprawozdawczości  oraz  przekazywanie  jej  właściwemu  wojewodzie,  
w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego;

16) utworzenie i  utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej,  w tym zapewnienie środków na
wynagrodzenia pracowników;

17) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;
18) opłacanie  składek  na  ubezpieczenie  zdrowotne  określonych  w  przepisach 

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

W 2019r. mieszkańcom Gminy wypłacono następujące świadczenia:

Zestawienie wypłacanych świadczeń
Tabela nr 29. 

Lp. Rodzaj świadczenia

Liczb
a

rodzi
n

Liczba
osób w

rodzinach

Liczba
świadczeń

Kwota

1 Udzielanie schronienia 1 1 27 1 314
2 zasiłek okresowy 35 60 124 44241
3 Zasiłek celowy 154 278 265 100 887
4 Zasiłek celowy powstały w 

wyniku zdarzenia losowego
2 6 2 4 000

5 organizowanie i świadczenie 
usług opiekuńczych

28 34 10 492 167 279

6 dożywianie dzieci 202 495 27 357 70 741
7 posiłki dla osób dorosłych 2 2 97 721
8 sprawienie pogrzebu 1 1 1 2 400
9 kierowanie do domu pomocy 

społecznej i ponoszenie 
odpłatności za pobyt mieszkańca 
gminy w tym domu

12 13 134 321 818

10 przyznawanie i wypłacanie 
zasiłków stałych

85 111 858 435 708

11 opłacanie składek na 
ubezpieczenie zdrowotne 
określonych w przepisach o 
świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków 
publicznych

65 65 716 32 318

Praca  socjalna  ukierunkowana jest  na  rozwiązywanie  problemów dotyczących osób lub rodzin,
powodujących  określone  dysfunkcje  w  ich  życiu  lub  prowadzących  do  ich  wykluczenia
społecznego.  Wiele  działań  prowadzonych  w  ramach  pracy  socjalnej  przez  GOPS  przynosi
pozytywne efekty w postaci podjęcia pracy zarobkowej, pełnego usamodzielnienia się bądź odejścia
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od systemu pomocy społecznej na pewien czas, poprawy funkcjonowania rodzin, podejmowania
leczenia odwykowego, umiejętności radzenia sobie w nowych sytuacjach, wzmocnienia poczucia
własnej wartości. Efektywność działań podejmowanych przez pracowników socjalnych jest trudno
mierzalna, gdyż efekty działań nie zawsze przekładają się na liczby. Pomoc otrzymywana przez
klientów  Ośrodka  jest  monitorowana,  wywiady  środowiskowe  wykonywane  w  miejscu
zamieszkania są nie rzadziej niż raz na pół roku przy zasiłkach stałych, usługach opiekuńczych,
specjalistycznych  usługach  opiekuńczych  dla  osób  z  zaburzeniami  psychicznymi,  osób
korzystających ze wsparcia domów pomocy społecznej i środowiskowego domu samopomocy oraz
każdorazowo przy złożeniu wniosku o inny rodzaj pomocy. 

Obok wywiadu środowiskowego pracownicy socjalni w swej pracy wykorzystują kontrakt
socjalny.  Kontrakt  socjalny  jest  ważnym  narzędziem  pracy  pracownika  socjalnego  
w procesie współpracy z klientem pomocy społecznej. Kontrakt socjalny jest umową, która ma na
celu  ustalenie  zasad współdziałania  podopiecznego z  GOPS w celu  wyjścia  z  trudnej  sytuacji.
Pracownik  socjalny  i  podopieczny  wspólnie  dokonują  oceny  sytuacji  życiowej  wnioskodawcy
poprzez ustalenie przyczyn trudnej sytuacji życiowej, możliwości osoby pozwalające na pokonanie
tejże sytuacji, posiadane ograniczenia powodujące utrudnienie w rozwikłaniu trudnej sytuacji.

Określany jest cel główny, który chcemy osiągnąć poprzez zawarcie kontraktu socjalnego,
oraz  cele  szczegółowe.  Zarówno  świadczeniobiorca  pomocy  społecznej,  
jak  i  pracownik  socjalny  dokonują  zobowiązania  wykonania  określonych  działań  
w wyznaczonym terminie. 

Realizacja  kontraktu  socjalnego  jest  poddawana  systematycznej  ocenie.  Po  określeniu  
w kontrakcie  socjalnym wzajemnych zobowiązań strony mają prawo do kontroli  ich  realizacji.
Uprawnienia takie posiada z jednej strony osoba lub rodzina, a z drugiej strony pracownik socjalny.
Obie  strony kontraktu  socjalnego mają  prawo do dokonania  oceny podjętych i  zrealizowanych
działań, terminu realizacji  lub przedstawienia przyczyn braku realizacji dokonanych uzgodnień.

Postanowienia  kontraktu  socjalnego  mogą  ulec  zmianie  za  zgodą  stron,  stosownie  do
okoliczności konkretnego przypadku. Jeżeli zaś wystąpią trudności w jego realizacji lub zaistnieją
nowe okoliczności, dokonuje się zmian w kontrakcie socjalnym poprzez określenie nowych działań
w  wyznaczonych  terminach.  Zakończeniem  kontraktu  socjalnego  jest  ocena  realizacji  działań
ustalonych w kontrakcie socjalnym.

W roku 2019 pracownicy socjalni Ośrodka udzielili pomocy w formie pracy socjalnej 326
rodzinom w których żyje 813 osób. W tym 36 rodzinom (w rodzinach tych żyły 128 osoby) tylko 
w  formie  pracy  socjalnej  oraz  przeprowadzili  724  wywiady  środowiskowe.  W ubiegłym roku
pracownicy socjalni brali udział w 23 interwencjach domowych. 
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ZADANIA  ZLECONE  Z  ZAKRESU  ADMINISTRACJI  RZĄDOWEJ
REALIZOWANE  PRZEZ  GMINĘ,  OKREŚLONE  W  ART.  18  USTAWY  
O POMOCY SPOŁECZNEJ

Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mniowie realizują również zadania zlecone 
z zakresu pomocy społecznej. Do zadań tych należy:

1) Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania

2) Pomoc w ramach klęski żywiołowej
3) Prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi
4) Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.

Zadania zlecone realizowane w 2019 roku

Tabela nr 30.

FORMA POMOCY
Liczba osób, którym
przyznano decyzją

świadczenie

Liczba
świadcze

ń

Kwota świadczeń
w zł.

Kwota dotacji

Usługi opiekuńcze dla osób z 
zaburzeniami psychicznymi

5 443 26 580,00 14 635,00

Klęska żywiołowa 0 0 0,00 0,00
Prowadzenie Środowiskowego 
Domu Samopomocy dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi

24 288 439 527,00 371 754,00

Prawo do świadczeń opieki 
zdrowotnej

17 21 1 470,00 1 190,00

• AKTYWNE FORMY WSPARCIA

Aktywizacja osób bezrobotnych

Aktywizacja  osób  bezrobotnych  to  pośrednie  lub  bezpośrednie  umożliwienie  osobom
bezrobotnym dotarcie do „zatrudnienia” i jego utrzymania.

Aktywizacja osób bezrobotnych z terenu naszej gminy realizowana jest m.in. poprzez udział
ww. osób w wykonywaniu:

 robót publicznych,

 prac interwencyjnych

 staży.
Na  terenie  gminy  realizowano  powyższe  formy  zatrudnienia.  Ośrodek  w  ramach  prac

interwencyjnych w 2019 roku zatrudniał 12 osób. Klienci Ośrodka dzięki ww. formom aktywności
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nie muszą biernie korzystać ze świadczeń pomocy społecznej, poprawiają poprzez swoją pracę swój
budżet,  ale  także  mogą  oddać  zaległości  do  budżetu  państwa.  Urząd  Pracy  proponuje  naszym
podopiecznym  wszelkiego  rodzaju  szkolenia,  przekwalifikowania,  kursy,  które  mogą  ułatwić
znalezienie pracy.

 Realizacja projektu „KAŻDY MOŻE BYĆ AKTYWNY ZAWODOWO - kompleksowy
program wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z Gminy Mniów 

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata
2014-2020 realizujemy projekt „KAŻDY MOŻE BYĆ AKTYWNY ZAWODOWO - kompleksowy
program wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z Gminy Mniów” wsparciem
objęte są osoby zagrożone wykluczeniem społecznym w Gminie Mniów oraz osoby z ich otoczenia.
Uczestnicy projektu wzięli udział w szkoleniach natomiast osoby z ich otoczenia – dzieci otrzymały
paczki  mikołajkowe.  Ponadto  uczestnicy  projektu  jak  i  osoby  z  ich  otoczenia  wzięli  udział  
w  spotkaniu  opłatkowym.  Na  realizację  projektu  w  2019  r.  wydatkowano  96 144,59  z  czego
dofinansowanie wyniosło 62 359,02zł. i wkład własny 33 785,57zł.

 Realizacja  Programu  Operacyjnego  Pomocy  Żywnościowej  2014-2020  -  Podprogramu
2019 roku.

Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  zgodnie  z  wytycznymi  Ministerstwa  Pracy  
i  Polityki  Społecznej  dla  Instytucji  Pośredniczącej  i  beneficjentów  biorących  udział  
w  Programie  Operacyjnym  Pomoc  Żywnościowa  2014-20  współfinansowanego  
z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym - Podprogram 2019 kwalifikował  
i  wydawał  skierowania  osobom,  które  spełniały  kryteria  ww.  programu.  Aby  realizować
Podprogramu 2019 wydano skierowania dla 1000 osób. 

 WSPIERANIE RODZINY

Asystent rodziny

Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Mniowie  został  wyznaczony  jako  jednostka
organizacyjna  Gminy  Mniów  organizująca  realizację  zadania  administracji  publicznej  
w zakresie wspierania rodziny prowadzonego w formie pracy z rodziną. W celu realizacji zadań
określonych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zwanej dalej „ustawą”, 
w  strukturze  GOPS  funkcjonuje  asystent  rodziny.  Na  realizację  zadania  GOPS  
w 2019r. wydatkował kwotę 66 483,81 zł. z czego kwotę 22 800,00zł. sfinansowano z dotacji. 

 Piecza zastępcza

Realizując zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie  zastępczej albo rodzinnym domu dziecka gmina
właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy 
w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego
w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka w wysokości:
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1) 10% wydatków na  opiekę  i  wychowanie  dziecka  -  w pierwszym roku pobytu  dziecka  
w pieczy zastępczej;

2) 30%  wydatków  na  opiekę  i  wychowanie  dziecka  -  w  drugim  roku  pobytu  dziecka  
w pieczy zastępczej;

3) 50% wydatków na  opiekę  i  wychowanie  dziecka  -  w trzecim roku i  następnych  latach
pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

W 2019 r. na pokrycie kosztów umieszczenia dzieci z terenu Gminy Mniów w pieczy zastępczej
ponieśliśmy wydatki w kwocie 38 049,92 zł.

 Świetlica środowiskowo – socjoterapeutyczna „Promyk”

Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w Mniowie  od  miesiąca  czerwca  2018r.  realizuje
projekt  pt.  „Dzienne  ośrodki  wsparcia  w  Gminie  Mniów”,  współfinansowany  
ze  środków  Unii  Europejskiej  w  ramach  Osi  Priorytetowej  09  Włączenie  społeczne  
i  walka  z  ubóstwem,  Działania  09.02.  Ułatwienie  dostępu do wysokiej  jakości  usług  społecznych  
i  zdrowotnych,  Poddziałania  09.02.01.  Rozwój  wysokiej  jakości  usług  społecznych Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. W ramach projektu prowadzona jest
Świetlica środowiskowo – socjoterapeutyczna „Promyk”. Działa ona zgodnie z zapisami ustawy  
o  wspieraniu  rodziny  i  systemie  pieczy  zastępczej.  Do  świetlicy  uczęszcza  30  dzieci  
z terenu Gminy Mniów. Placówka w formie opiekuńczej realizując swoje zadania zapewnia:

 pomoc w nauce,
 organizację czasu wolnego poprzez udział w dodatkowych zajęciach z języka angielskiego 

i informatyki,
 organizację  czasu  wolnego  poprzez  udział  w  dodatkowych  zajęciach  rozwijających

zainteresowania, 
 wyjazdy na basen z lekcjami nauki pływania,
 prowadzenie zajęć tematycznych,
 zajęcia terapeutyczne,
 stałą systematyczną współpracę z rodziną dziecka,
 pomoc  dziecku  w  radzeniu  sobie  z  życiowymi  problemami,  kryzysami  rodzinnymi,

kryzysami związanymi z relacjami z rówieśnikami, szkolnymi itp.
 pomoc  w  nabywaniu  umiejętności  społecznych,  koniecznych  do  samodzielnego

funkcjonowania w dorosłym życiu,
 rozpoznanie sytuacji dziecka w kontekście jego sytuacji rodzinnej,
 współpracę z innymi instytucjami,
 dożywianie dzieci,
 wyposażenie w przedmioty potrzebne do zajęć.
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W 2019 r. w świetlicy zorganizowany został dzień rodziny. Uroczystość ta to nie tylko prezentacja
niezwykłych  talentów  najmłodszych  mieszkańców  gminy  Mniów,  ale  przede  wszystkim  
to wspaniała integracja międzypokoleniowa, ponieważ wzięli w niej udział rodzice i dziadkowie
dzieci uczęszczających do świetlicy.

98

RAPORT O STANIE GMINY MNIÓW



Dzieci uczęszczające na zajęcia  do świetlicy socjoterapeutycznej  PROMYK w Mniowie wzięły
udział w wycieczce zorganizowanej do Sandomierza. Zwiedziły też Zamek Krzyżtopór w Ujeździe.
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Dzieci uczęszczające na zajęcia  do świetlicy socjoterapeutycznej  PROMYK w Mniowie wzięły
udział  w  wycieczce  zorganizowanej  do  Europejskiego  Centrum  Bajek  im.  Koziołka  Matołka  
w Pacanowie i do Ogrodu Zoologicznego „Leśne Zacisze” w Lisowie.

W miesiącu  grudniu  2019 r.  do świetlicy  Promyk przybył  Święty  Mikołaj  z  wielkim workiem
prezentów dla wszystkich grzecznych dzieci i niespodziewanie sam został obdarowany pięknymi
podarunkami.
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W związku z prowadzeniem świetlicy  w okresie  od 01.01.2019 r.  do 31.12.2019 r.  poniesiono
wydatki  w  kwocie  220  529,64  zł.  z  czego  163  835,61  zł.  z  dofinansowania  otrzymanego  
z RPO WŚ oraz 56 694,03 zł. w ramach wkładu własnego niepieniężnego.

 Wsparcie dla osób starszych i niepełnosprawnych

1) W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata
2014-2020 wspólnie z liderem-Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i innymi partnerami
realizujemy  projekt „Centrum  Usług  -  Współpraca  na  rzecz  społeczności  lokalnej”.  
W ramach tego projektu wsparciem obejmujemy osoby starsze, poprzez świadczenie usług
opiekuńczych  oraz  opieki  telemedycznej.  Ponadto  wsparciem  obejmujemy  osoby
niepełnosprawne poprzez umożliwienie wsparcia psychologa rehabilitanta i asystenta osoby
niepełnosprawnej.  W  okresie  od  01.05.2019r.  do  31.12.2019r.  na  realizację  projektu
poniesiono  wydatki  w  kwocie  32 371,42  zł.  z  czego  27 963,92  zł.  z  dofinansowania
otrzymanego z RPO WŚ oraz 4 407,50 zł. w ramach wkładu własnego.

2) W ramach  PROGRAMU WIELOLETNIEGO „SENIOR+”  na  lata   2015-2020,  edycja  
w 2019 r. w miesiącu grudniu 2019 r. został utworzony ośrodek wsparcia pod nazwą Klub
SENIOR+, który swoją działalność rozpocznie 02.01.2020 r.

 GMINNY SYSTEM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE 
W GMINIE MNIÓW

Gminny Zespół Interdyscyplinarny

Gminny Zespół Interdyscyplinarny działa w oparciu o Program Przeciwdziałania Przemocy
w  Rodzinie  na  lata  2018-2023  przyjęty  Uchwałą  nr  13/V/2018  Rady  Gminy  
w Mniowie z dnia 27 grudnia 2018r. 

Obsługę  organizacyjno  –  techniczną  Zespołu  Interdyscyplinarnego  zapewnia  Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Mniowie.

Zespół Interdyscyplinarny to grupa specjalistów z różnych instytucji, łącząca swoją wiedzę,
umiejętności oraz możliwości wynikające z instytucji, którą reprezentują, podejmująca współpracę 
i  skoordynowane  działania  mające  na  celu  niesienie  pomocy  osobom  krzywdzonym  oraz
przeciwdziałanie zjawisku przemocy na terenie Gminy Mniów.

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego działają na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy
Mniów nr  108/2019 z  dnia 3 września  2019 roku oraz porozumień  zawartych  między Wójtem
Gminy  Mniów,  a  podmiotami,  których  przedstawiciele  wchodzą  w skład  Zespołu.  Członkowie
Zespołu  wykonują  zadania  w  ramach  obowiązków  zawodowych  i  służbowych.  Porozumienia
stanowią  jednocześnie  formę  zobowiązania  do  zapewnienia  i  stworzenia  możliwości,  udziału  
w posiedzeniach i pracach Zespołu lub Grup Roboczych wytypowanych przedstawicieli. W 2019 r.
odbyło się 12 posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego i 84 posiedzenia grup roboczych

W roku 2019 było założonych 39 Niebieskich Kart w 33 rodzinach.
W  2019  r.  zakończono  28  procedur  „Niebieskiej  Karty”  z  powodu  ustania  przemocy  
w  rodzinie  i  uzasadnionego  przypuszczenia  o  zaprzestaniu  dalszego  stosowania  przemocy  
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w  rodzinie  po  zrealizowaniu   indywidualnego  planu  pomocy  oraz  4  procedury  z  powodu
rozstrzygnięcia o barku zasadności podejmowania działań. 

Punkt Interwencji Kryzysowej

Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w Mniowie  od  miesiąca  czerwca  2018r.  realizuje
projekt  pt.  „Dzienne  ośrodki  wsparcia  w  Gminie  Mniów”,  współfinansowany  
ze  środków  Unii  Europejskiej  w  ramach  Osi  Priorytetowej  09  Włączenie  społeczne  i  walka  
z  ubóstwem,  Działania  09.02  Ułatwienie  dostępu  do  wysokiej  jakości  usług  społecznych  
i  zdrowotnych,  Poddziałania  09.02.01.  Rozwój  wysokiej  jakości  usług  społecznych Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. W ramach projektu prowadzony jest
Punkt  Interwencji  Kryzysowej.  W  punkcie  realizowana  jest  praca  socjalna,  prowadzone  jest
również poradnictwo:

 psychologiczne,

 socjoterapeutyczne,

 psychoterapeutyczne,

 prawne.
Ze wsparcia Punktu Interwencji Kryzysowej w 2019r. skorzystało 54 mieszkańców Gminy Mniów.
W związku  z  prowadzeniem punktu  Gminny  Ośrodek Pomocy  Społecznej  nie  ponosi  żadnych
wydatków finansowych z budżetu gminy. W okresie od 01.01.2019r. Do 31.12.2019 r. poniesiono
wydatki  w  kwocie  62 940,48  zł.  z  dofinansowania  otrzymanego  z  RPO  WŚ  
w ramach umowy nr RPSW.09.02.01-26-0002/17-00.

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

W 2019 roku  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mniowie prowadził postępowania  
w sprawie pomocy materialnej dla uczniów. O przyznanie stypendium szkolnego mogą ubiegać się
rodzice/opiekunowie  prawni  dzieci  uczęszczających  do  szkoły,  a  także  pełnoletni  uczniowie
mieszkający na terenie Gminy Mniów.

Stypendium szkolne mogą otrzymać uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej
wynikającej  z  niskich  dochodów  na  osobę  w  rodzinie,  w  szczególności,  gdy  
w  rodzinie  tej  występuje:  bezrobocie,  niepełnosprawność,  ciężka  lub  długotrwała  choroba,
wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm,
narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia, uprawniająca do ubiegania się 
o  stypendium  szkolne,  nie  może  być  wyższa  niż  kwota,  o  której  mowa  w  art.  8  ustawy  
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej czyli 528,00 zł netto na osobę w rodzinie.

W  2019r.  przyjęto  131  wniosków  o  przyznanie  stypendium  i  wydano  257  decyzji.  
Na  realizację  powyższego  zadania  w  2019r.  wydatkowano  kwotę  168  639,00zł.  z  czego  
160 000,00 zł. z budżetu państwa i 8 639,00 zł. z budżetu Gminy Mniów.
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KARTA DUŻEJ RODZINY

Ogólnopolska  Karta  Dużej  Rodziny  jest  realizowana  w  ramach  rządowego  programu
wspierania  rodzin  wielodzietnych,  skierowanego  do  rodzin  posiadających  co  najmniej  
3 dzieci, w wieku do 18 roku życia lub maksymalnie do 25 roku życia - jeżeli dziecko kontynuuje
naukę  szkolną  lub  rodziców,  którzy  wychowywali  co  najmniej  
3  dzieci.  Do  programu mogą  przystąpić  także  rodziny  zastępcze  oraz  rodzinne  domy dziecka.
Przyznanie  Karty  Dużej  Rodziny  jest  bezpłatne,  każdemu  członkowi  rodziny,  niezależne  od
dochodów.  Posiadacze  Karty  Dużej  Rodziny  mogą  skorzystać  z  różnego  rodzaju  zniżek  
i uprawnień na terenie całego kraju.

Od  1.01.2017r.  realizacja  programu  dla  rodzin  wielodzietnych  regulowana  jest  ustawą  
o  Karcie  Dużej  Rodziny.  Od  01.01.2018r.  rodziny  mogą  zamawiać  karty  zarówno  w  formie
tradycyjnej jak i elektronicznej. W okresie od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wydaliśmy 212 kart  
w tym 49 kart  elektronicznych.  Od początku realizacji  programu karty  otrzymało  256 rodzin  
z terenu Gminy Mniów. 
Karty Dużej Rodziny zostały przyznane dla 1 122 osób, tj.:

 rodzice w liczbie 491

 dzieci w liczbie 631.

 Na realizację tego zadania otrzymaliśmy dotację z budżetu państwa w kwocie 600,00 zł.

ŚWIADCZENIA RODZINNE I ICH REALIZACJA

System świadczeń  rodzinnych jest systemem pozaubezpieczeniowym, zorganizowanym na
zasadzie zaopatrzeniowej, finansowanym z budżetu państwa. W gminie Mniów realizacją ustawy 
z  dnia  28  listopada  2003r.  o  świadczeniach rodzinnych  zajmuje  się  Gminny  Ośrodek  Pomocy
Społecznej.

Świadczenia rodzinne są udzielane na okresy zasiłkowe, które trwają od 1 listopada jednego
roku do 31 października roku następnego.
Ustawa o świadczeniach rodzinnych wprowadza następujące rodzaje świadczeń:

1) zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
2) świadczenia opiekuńcze: 

a) zasiłek pielęgnacyjny, 
b) świadczenie pielęgnacyjne, 
c) specjalny zasiłek opiekuńczy,

3) jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka.
4) Świadczenie rodzicielskie

Obok  posiadania  dziecka  na  utrzymaniu,  głównym  kryterium  uprawniającym  do  świadczeń
rodzinnych  jest  przeciętny  miesięczny  dochód  w  przeliczeniu  na  osobę  w  rodzinie  z  roku
kalendarzowego  poprzedzającego  okres  zasiłkowy.  Kryterium  dochodowe  dotyczy  dochodu
opodatkowanego  netto,  tj.  po  odliczeniu  podatku  dochodowego  i  składek  na  ubezpieczenie
społeczne oraz zdrowotne oraz dochodu nieopodatkowanego. W 2019 r. dochód na osobę to kwota
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674zł. lub 764zł., jeśli w rodzinie wychowuje się  dziecko niepełnosprawne. Określone w ustawie
kryterium dochodowe powinny spełniać rodziny ubiegające się o zasiłek rodzinny oraz dodatki do
niego,  a  także  specjalny  zasiłek  opiekuńczy  i  jednorazową  zapomogę  
z tytułu urodzenia dziecka (kryt. dochodowe wynosi 1922 zł). Pozostałe świadczenia są niezależne
od wysokości dochodu rodziny.

W okresie  od  1 stycznia  do dnia  31 grudnia  2019 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej przyjęto 1212 wniosków w sprawie świadczeń rodzinnych.

W trakcie  2019  roku  Ośrodek  wydał  1221 decyzji,  w tym 32 decyzje  ustalające  zwrot
nienależnie  pobranych  świadczeń rodzinnych.  Odzyskano z  tego  tytułu  5 756,76  zł.  należności
głównej oraz 878,26 zł. odsetek za zwłokę.

Od stycznia 2016 r. rodziny, które przekraczają kryterium dochodowe stanowiące podstawę
ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatku do zasiłku rodzinnego, dzięki wprowadzeniu
zasady  „złotówka  za  złotówkę” nie  tracą  całkowicie  prawa  do  świadczeń,  ale  otrzymują
świadczenia  obniżone  o  kwotę  przekroczenia.  Rozwiązanie  to  dotyczy  zasiłku  rodzinnego  
i dodatków do zasiłku rodzinnego. 

ZASIŁEK DLA OPIEKUNA

Pomoc  w  formie  zasiłku  dla  opiekuna  wypłacana  jest  na  podstawie  ustawy  z  dnia  
4  kwietnia  2014  r.  o  ustaleniu  i  wypłacie  zasiłków  dla  opiekunów.  Celem  realizacji  wyroku
Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2013 roku Sejm w dniu 4 kwietnia 2014 roku przyjął
ustawę  o  ustaleniu  i  wypłacie  zasiłków  dla  opiekunów.  Wysokość  zasiłku  dla  opiekuna  od
01.11.2018r. wynosi 620,00 zł. miesięcznie. W 2019 roku skorzystało z niego 14 osób i wypłacono
kwotę  102  734,00  zł.  Ustalenie  prawa  do  zasiłku  następuje  po  przeprowadzeniu  wywiadu
środowiskowego, który aktualizowany jest co sześć miesięcy.

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Świadczenia  z  funduszu  alimentacyjnego  wypłacane  są  na  podstawie  ustawy  z  dnia  
07 września 2007 r.  o  pomocy osobom uprawnionym do alimentów  W okresie  od 1 stycznia  
do  31  grudnia  2019  roku  Ośrodek  wypłacił  świadczenia  z  funduszu  alimentacyjnego  dla  
27  rodzin,  w  których  przyznano  świadczenia  dla  40  osób  na  ogólną  kwotę  218568,00  zł.  
Przeciętne miesięczne wydatki na świadczenia z funduszu alimentacyjnego wynosiły 18 214,00 zł.,
a przeciętna wysokość świadczenia wynosiła 400zł. (przy kryterium dochodowym 725,00 zł.  na
osobę w rodzinie.)

Zgodnie  z  art.  27  ustawy  o  pomocy  osobom  uprawnionym  do  alimentów,  dłużnik
alimentacyjny  zobowiązany  jest  do  zwrotu  należności  z  tytułu  wypłaconych  świadczeń  
z  funduszu  alimentacyjnego  wraz  z  ustawowymi  odsetkami.  Dłużnicy  alimentacyjni  zwrócili  
w okresie  od  stycznia  do  grudnia  2019 roku kwotę  98 668,02 zł.,  z  tego na  dochody  budżetu
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państwa przekazano kwotę  70 722,67 zł. pozostała kwota została przekazana na dochody własne
organu właściwego wierzyciela.

Wydatki poniesione na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Tabela nr 31. 

Wyszczególnienie

Kwoty i ilość świadczeń z funduszu alimentacyjnego
Kwota świadczeń

alimentacyjnych wypłaconych
w 2019r.

Ilość świadczeń za
2019 rok

Wypłacone świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego, z tego na osobę uprawnioną

218 568,00 491

Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych
z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego

98 668,02 -

- przekazane na dochody budżetu państwa 70 722,67 -
- przekazane na dochody własne gminy wierzyciela 27 945,35 -
Dochody własne gminy Mniów z tytułu świadczeń 
z funduszu alimentacyjnego zwróconych przez 
dłużników alimentacyjnych, z tego:

27 945,35 -

Umorzone należności od dłużników 
alimentacyjnych,

378 604,00 -

Należności od dłużników alimentacyjnych, które 
wygasły, w związku ze śmiercią dłużnika

378 604,00 -

Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mniowie prowadzi postępowanie ogółem wobec  
28 dłużników, z czego:

 jako organ właściwy wierzyciela i organ właściwy dłużnika prowadzi postępowanie wobec
12 dłużników,

 jako  organ  właściwy  ze  względu  na  miejsce  zamieszkania  dłużnika  prowadzi  
15 postępowań,

 jako  organ  właściwy  ze  względu  na  miejsce  zamieszkania  wierzyciela  prowadzi  
13 postępowań, z czego i 2 dłużników przebywał w zakładzie karnym.
W  toku  prowadzonych  postępowań  w  2019  roku  przeprowadzono  15  wywiadów

alimentacyjnych,  po  czym poinformowano  komornika  o  ustaleniach  z  wywiadów  .  W wyniku
ustaleń  zawartych  w wywiadach  zobowiązano  2  dłużników do zarejestrowania  się  w Urzędzie
Pracy,  jako  osoba  bezrobotna.  Dla  2  dłużników  wystąpiono  z  wnioskiem  o  aktywizacje  
do PUP w Kielcach. W 2019 roku odzyskano od dłużników alimentacyjnych kwotę 98 668,02 zł.
tytułem wypłaconych osobom uprawnionym  świadczeń  z  funduszu alimentacyjnego oraz kwotę
21 124,53 zł. tytułem wypłaconych osobom uprawnionym świadczeń zaliczki alimentacyjnej.
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W okresie  od  1 stycznia  do dnia  31 grudnia  2019 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej  przyjęto  20  wniosków  o  świadczenia  z  funduszu  alimentacyjnego  i  wydano  
34 decyzje w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
W trakcie 2019 roku ośrodek nie wydawał decyzji ustalających zwrot nienależnie pobranych 
świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Mniowie  na  realizację  świadczeń  rodzinnych,
świadczeń  z  funduszu  alimentacyjnego,  zasiłku  dla  opiekuna  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  
w Mniowie otrzymał z budżetu państwa kwotę 4 728 187,00 zł.

Podział wydatków na realizację poszczególnych świadczeń.

Wykres nr 11. 

Świadczenia rodzinne
Świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego
Zasiłek dla opiekuna

REALIZACJA PROGRAMU WSPARCIA DLA RODZIN „ZA ŻYCIEM”

Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” obejmuje swoimi działaniami
rzeczywistą i pełną pomoc w celu integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz
wsparcie  ich rodzin.  Dodatkowo przewidziana jest  również pomoc dla  kobiet  w okresie  ciąży  
(w tym powikłanej),  porodu i  połogu oraz rozwój wsparcia  dla  matek z  małoletnimi dziećmi.  
W  programie  przewidziane  jest  również  wsparcie  dla  rodzin  
w  opiece  nad  osobą  niepełnosprawną  oraz  wsparcie  finansowe.  W  2019  r.  wypłacono  
1 świadczenie w ramach ustawy „Za życiem”.  Na realizację ustawy „Za życiem” w 2019 roku
Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Mniowie  otrzymał  z  budżetu  państwa  kwotę  
4 120,00 zł.
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ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 

Od 1 kwietnia 2016r. Ośrodek realizuje ustawę z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa 
w  wychowywaniu  dzieci,  tzw.  „Rodzina  500+”.  Celem  świadczenia  wychowawczego  jest
częściowe  pokrycie  wydatków  związanych  z  wychowaniem  dziecka,  w  tym  opieką  nad  nim  
i zaspokojeniem podstawowych potrzeb życiowych.

Wysokość  świadczenia  wychowawczego  wynosi  500,00  zł  miesięcznie  na  dziecko.
Świadczenie przysługuje na dziecko/ dzieci do dnia ukończenia 18 roku życia. W przypadku gdy
dziecko objęte jest opieką  naprzemienną  (ustaloną  orzeczeniem sądu)  świadczenie wychowawcze
dzieli się  pomiędzy rodziców dziecka proporcjonalnie do liczby dni kalendarzowych przez które
rodzic sprawuje opiekę naprzemienną.

Świadczenie wychowawcze od miesiąca lipa 2019r. przysługuje niezależnie od dochodu. 
W  2019r.  Ośrodek  przyjął  1349  wniosków  o  ustalenie  prawa  do  świadczenia

wychowawczego i wydał w tej sprawie 1351 informacji i/lub decyzji w tym 1241 informacji i/lub
decyzji  w sprawie przyznania świadczeń wychowawczych,  52 decyzje odmawiające przyznania
świadczenia wychowawczego 47 decyzji o zakończeniu świadczenia i 11 decyzji ustalających zwrot
nienależnie  pobranych  świadczeń  wychowawczych.  Odzyskano  z  tego  tytułu  10 350,00  zł.
należności głównej i 1258,32 zł. odsetek.

Na  realizację  świadczeń  wychowawczych  w  2019  roku  Gminny  Ośrodek  Pomocy
Społecznej w Mniowie otrzymał z budżetu państwa kwotę 8 995 532,86 zł.

ŚWIADCZENIE DOBRY START 

Od 2018r.  Ośrodek prowadzi postępowania w sprawie rządowego programu Dobry Start
(300+).  Jego  celem  jest  wsparcie  rodzin  z  dziećmi  w  ponoszeniu  wydatków  związanych  
z  rozpoczęciem  roku  szkolnego.  Wsparcie  to  polega  na  przyznaniu  raz  w  roku  świadczenia  
w wysokości 300 zł na każde dziecko w wieku szkolnym, niezależnie od wysokości dochodów
uzyskiwanych  przez  rodzinę.  W ramach  programu  w 2019r.  pracownicy  Ośrodka  przyjęli  847
wniosków i wypłacono świadczenia dla 1223 uczniów mających miejsce zamieszkania na terenie
Gminy  Mniów.  Na  realizację  programu  w  2019  roku  Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  
w Mniowie otrzymał z budżetu państwa kwotę 379 130,00zł. 
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11. GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA, DZIAŁALNOŚĆ GZUK

Na zakres podstawowej działalności Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Mniowie składa się
świadczenie usług w zakresie:
- zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków;
- funkcjonowania oczyszczalni ścieków, przepompowni ścieków na sieci kanalizacyjnej;
- dostarczanie ciepła
- wykonywanie usług dla ludności w zakresie budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
- zimowe utrzymanie dróg
- pielęgnacja i utrzymanie zieleni gminnej

W zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, zakład komunalny realizował zadania 
w  oparciu  o  przepisy  zawarte  w  ustawie  o  zbiorowym  zaopatrzeniu  w  wodę  i  zbiorowym
odprowadzaniu ścieków ( Dz. U.  2019r., poz. 1437 - t.j.) oraz nowego Prawa wodnego.
W roku 2019 woda dla mieszkańców naszej gminy dostarczana była z 5-ciu ujęć wodociągowych:
- z ujęcia wody w Mniowie;
- z ujęcia wody w Grzymałkowie;
- z ujęcia wody w Cierchach;
- z ujęcia wody w Pieradłach;
- z ujęcia wody w Serbinowie.

W roku 2019 zakład komunalny obsługiwał  139,7 km sieci wodociągowej na terenie gminy, woda
dostarczana  była  do  2.609  gospodarstw  domowych  poprzez  przyłącza  wodociągowe  o  łącznej
długości 39,14 km. Dostarczanie wody odbywało się bez większych zakłóceń, przerw w dostawie
wody nie było. Woda dostarczana do odbiorców na terenie gminy odpowiadała parametrom wody
przeznaczonej  do  spożycia  przez  ludzi,  zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra  Zdrowia  z  dnia  
07 grudnia 2017r. (Dz. U. z 2017r. poz. 2294). Zgodnie z tymi wymogami, woda z wodociągów
była badana w ramach monitoringu kontrolnego (skróconego) i  przeglądowego (rozszerzonego).
Badania były prowadzone przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w ramach kontroli
branżowej.
Badania wody z wodociągów, ujęć wodociągowych, w zakresie monitoringu wewnętrznego były
prowadzone przez firmę specjalistyczną SGS Pszczyna, która posiada odpowiednie akredytacje do
prowadzenia takich badań. Zakład komunalny ma zawartą umowę z w/w firmą na prowadzenie
badań wody w naszym imieniu, w punktach wyznaczonych na terenie gminy i zaakceptowanych
przez SAN-EPID w Kielcach.
Co roku Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach przesyła do Wójta Gminy ocenę 
z jakości  wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Za rok ubiegły ocena jakości wody była
pozytywna. 
W roku 2019 obowiązywały przepisy nowego Prawa wodnego,  ustawa z dnia 20 lipca 2017 r.
opublikowana  w  Dz.  U.  z  2020r.  poz.  310,  na  mocy  której  również  i  samorządowe  zakłady
budżetowe  jako  przedsiębiorstwa  wodociągowo-kanalizacyjne  zostały  administracyjnie
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przyporządkowane do nowego podmiotu, jakim zostało, Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody
Polskie” które również przejęło część kompetencji z Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Starostwa Powiatowego w Kielcach.  
Zatwierdzanie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków  na okres
3 lat zostało z mocy prawa w kompetencji nowego organu regulacyjnego czyli Wód Polskich.

Wniosek  taryfowy  opracowany  został  przez  zakład  komunalny złożony  został  w  Dyrekcji
Regionalnego Zarządu Gospodarki  Wodnej  w Warszawie w dniu 12 marca 2018r.  W złożonym
wniosku  zaproponowano  taryfę  jednolitą,  jednoczłonową,  składającą  się  z  ceny  wyrażonej  
w  złotych  za  1m3  wody  i  ścieków.  Z  analizy  kosztów  i  planowanych  przychodów  jakie  się
uwzględnia zgodnie z nowym rozporządzeniem taryfowym,  cena kalkulowana 1 m3 wody wyniosła
4,12 złotych dla wszystkich odbiorców wody na terenie gminy Mniów .

W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków opracowano taryfę dla dwóch grup odbiorców:
-  grupa  1   dostawcy  ścieków  z  budynków  mieszkalnych,  zamieszkania  zbiorowego  oraz
użyteczności publicznej, dostawcy produkcyjni, pozostali;
- grupa 2  dostawcy ścieków z budynków odprowadzane kanalizacją ciśnieniową tłoczną
Cena kalkulowana 1 m3 ścieków wyniosła 8,17 złotych.
Powyższe stawki opłat za wodę i ścieki zatwierdził Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki
Wodnej  w  Warszawie,  decyzją  WA.RET.070.1.226.2.2018  z  dnia  25  kwietnia  2018r.   Jest  to
pierwsza  taka  taryfa  w  dotychczasowej  działalności  przedsiębiorstw  wodociągowo-
kanalizacyjnych, która jest zatwierdzana na 3 lata. 
Zakład komunalny otrzymuje z budżetu gminy dotację przedmiotową do 1 m3 wody w wysokości
0,92 zł, natomiast do ścieków dotacja wynosiła 4,77 zł  dla grupy taryfowej 1 i 5,07 zł do 1 m3 , dla
grupy taryfowej 2.

W związku z otrzymywaną dotacją do wody i ścieków, mieszkańcy gminy Mniów w roku 2019
płacili za wodę i ścieki według poniższych stawek:
- za wodę: 3,20 zł/m3 plus obowiązujący podatek VAT (8%);
- za ścieki dla grupy 1:  3,40 zł./m3 plus obowiązujący podatek VAT (8%);
- za ścieki dla grupy 2:  3,10 zł./m3  plus obowiązujący podatek VAT (8%)

W roku  2019 zakład  komunalny  co  kwartał  sporządzał  informację  o  ilości  pobranej  wody  na
każdym ujęciu wody oraz ilości wprowadzanych ścieków do oczyszczalni ścieków w Mniowie.
Państwowe  Gospodarstwo  Wodne  Wody  Polskie  nalicza  opłatę  stałą  i  zmienną  na  podstawie
złożonych  przez  zakład  informacji  oraz  dokonuje  naliczeń  według  stawek  określonych  
w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017r.  w sprawie jednostkowych opłat  za
usługi wodne (Dz. U. z 2017r. poz. 2502).
Ujęcie wody w Cierchach i  Pieradłach nie posiadają zbiorników wyrównawczych magazynujących
wodę. Brak zbiorników wyrównawczych jest bardzo niekorzystne głównie dla odbiorców wody,
gdyż nie ma zapasu wody w zbiorniku  pozwalającego na kilku godzinny jej dopływ dla odbiorców,
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w przypadku wystąpienia awarii na ujęciu wody (czy wymianie pompy głębinowej). Ponadto brak
zbiornika  magazynującego  wodę  na  każdym  ujęciu  wody  powoduje  zakłócenia  w  normalnym
funkcjonowaniu  pracy  całego  wodociągu.  Przy  kompletnym  układzie  wodociągowym  wraz  
z zapasem wody w zbiornikach wyrównawczych, pompa głębinowa nie włącza się co chwilę aby
podać  wodę  w  sieć,  tylko  woda  płynie  grawitacyjnie  ze  zbiornika  wyrównawczego  w  sieć,
natomiast do zbiornika jest podawana woda ze studni głębinowej (kilka razy na dobę w zależności
od rozbioru dziennego).
W  roku  2019  nie  wystąpiły  na  terenie  gminy  Mniów  problemy  z  zanieczyszczeniem
bakteriologicznym wody konsumpcyjnej przesyłanej do mieszkańców rurami wodociągowymi.
W ubiegłym roku przebudowano 43 szt.  węzłów hydrantowych na sieciach wodociągowych, na
terenie  gminy,  przebudowa  polegała  głównie  na  wymianie  nowej  zasuwy  w  węźle,  wymianie
sztycy hydrantowej nadziemnej.
              Oczyszczalnia ścieków w roku 2019 funkcjonowała normalnie, bez większych zakłóceń.
Na terenie gminy jest do obsługi 64,2 km sieci kanalizacyjnej, do której jest przyłączone 1.025
gospodarstw domowych,  długość  przyłączy  kanalizacyjnych  wynosi  20,50  km,  przepompownie
ścieków w Mniowie ul. Kolonia (1 szt.), Węgrzynowie (2 szt.), Grzymałkowie (1 szt.), Pieradłach
(2 szt.),  Pielakach (1 szt.),  Mniowie ul.  Zielona (1 szt.).  Na koniec roku było 8 przepompowni
ścieków,  Obsługiwane  były  również  przydomowe  przepompownie  ścieków,  które  zostały
wybudowane  wraz  z  budową  sieci  kanalizacyjnej  na  terenie  gminy.  Na  obecną  chwilę  jest
wybudowanych 5 przydomowych przepompowni ścieków (Pieradła 2 szt., sala weselna Zaborowice
1 szt., w Baranie – 2 szt.).
W roku 2019 dopłynęło ścieków wraz z wodami infiltracyjnymi do oczyszczalni  169.000 m3.  

W roku 2019 uchwałą Rady Gminy Mniów rozszerzona została działalność zakładu komunalnego
w zakresie  zimowego utrzymania dróg gminnych,  placów i  chodników oraz utrzymanie zieleni
gminnej. Na ten cel z budżetu gminy przekazano zakładowi komunalnymi kwotę 110.906,20 zł.  
W  związku  z  realizacją  tych  zadań,  zakład  komunalny  ogłosił  zapytania  ofertowe  i  wybrał
oferentów na wykonywanie powyższych usług. Na utrzymanie zieleni na terenie gminy (głównie
koszenie poboczy i rowów) wybrana została oferta Zakładu Usług Budowlanych Grzegorz Poświat
ze Strawczynka, ul. Słoneczna 10, w wysokości 0,11 zł. za mb. koszenia. Ogólnie koszt koszenia
rowów, placów na terenie gminy wyniósł 36.742,73 zł.
Na zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie gminy wybrana została oferta PPUH „MIT” Mirosław
Michalski  z  Plennej,  gm. Radoszyce,która była najkorzystniejsza dla  zakładu na wszystkie  trzy
rejony. Umowa zawarta została na realizację usługi do 15 kwietnia 2020r. Z uwagi na łagodną  
i prawie bezśnieżną zimę koszt usługi nie były duże, bo tylko 9.911,38 zł.

W  roku  2019  Gmina  Mniów  przekazała  protokołem  zdawczo-odbiorczym  z  dnia  
31.01.2019 r. dla Zakładu Komunalnego samochód specjalistyczny marki Mercedes-Benz Unimog
wraz z osprzętem do zimowego utrzymania dróg oraz do wykaszania rowów na terenie gminy.
Wyżej wymieniony pojazd został zakupiony przez Urząd Gminy jeszcze w poprzedniej kadencji,  
w wyniku ogłoszonego przez ówczesnego Wójta przetargu nieograniczonego za zakup samochodu

110

RAPORT O STANIE GMINY MNIÓW



ciężarowego  używanego  wraz  z  osprzętem  komunalnym.  W  wyniku  przetargu  wyłoniono
wykonawcę tj. P.H.U. Rafał Mazur, Wola Kopcowa, gm. Masłów na kwotę 362.850,00 zł. brutto.
Umowę  z  ww.  wykonawcą  na  zakup  pojazdu  ówczesny  Wójt  Gminy   Mniów  zawarł  w  dniu
15.05.2018  r.  Z  uwagi  na  generowanie  wysokich  kosztów  utrzymania,  eksploatacji  i  obsługi
samochód ten nie był wykorzystywany do prac na terenie gminy. 
Koszty utrzymania samochodu za II półrocze 2018 roku wynosiły 101.587,05 zł., co w rozbiciu na
poszczególne elementy kosztów przedstawia się następująco:
- paliwo: 22.272,61 zł
- materiały niezbędne do usuwania awarii sprzętu: 13.604,56 zł
- usługi związane z naprawami: 9.709,88 zł
- koszty osobowe pracowników: 56.000,00 zł.
Z uwagi na powyższe, mając na uwadze kalkulację kosztów utrzymania samochodu zdecydowano 
o  jego  zbyciu.  W dniu  12.09.2019  r.  ogłoszono  przetarg  pisemny  nieograniczony  na  sprzedaż
samochodu specjalnego wielozadaniowego marki Mercedes-Benz Unimog 4500 wraz z osprzętem 
z ceną wywoławczą 332.007,75 zł – cena zgodna z ekspertyzą rzeczoznawcy. W wyniku przetargu
nie  ogłoszono  jednak  wykonawcy.  W  dniu  10.12.2019  r.  ogłoszono  drugi  przetarg  pisemny
nieograniczony  na  sprzedaż  przedmiotową  samochodu,  z  ceną  wywoławczą  obniżoną  o  30%  
w stosunku do pierwszego przetargu, tj. 232.405,42 zł brutto. W wyniku ogłoszonego przetargu nie
wpłynęła żadna oferta.

Gminny Zakład Usług Komunalnych w Mniowie  w roku 2019 prowadził  również działalność  
w zakresie obsługi kotłowni olejowej przy ul. Centralnej 8 w Mniowie. Kotłownia olejowa została
w  2000  roku  przebudowana  z  węglowej  na  olejową  opalaną  olejem  napędowym  grzewczym.
Zamontowane zostały dwa piece grzewcze typu HOVAL ST PLUS 500, z  palnikami gierscha  
o mocy 450 kW każdy. W kotłowni produkowane jest ciepło i dostarczane do niżej wymienionych
odbiorców:  blok  mieszkalny   RSM  „ARMATURY”,  Szkoła  Podstawowa,  Hala  Sportowa,
Gimnazjum,  Bank  Spółdzielczy  O/Mniów,  budynek  Urzędu  Gminy,  Budynek  Poczty  Polskiej,
budynek  Telekomunikacji  Polskiej,  Gminna  Biblioteka  Publiczna.  Każdy  odbiorca  ciepła  jest
opomiarowany,  w  węzłach  ciepłowniczych  są  zamontowane  ciepłomierze.  W kotłowni  nie  jest
produkowana centralnie ciepła woda użytkowa.

Na każdy sezon grzewczy dokonywany jest  przegląd  i  konserwacja  zamontowanych urządzeń  
w kotłowni. Opracowana jest kalkulacja cen stawek za produkowane ciepło w kotłowni olejowej na
każdy sezon grzewczy (również na sezon 2019/2020). Cena ciepła  w zł./GJ wynosi 90,07 złotych
netto, cena za zamówioną moc cieplną w zł./MW/rok wynosi 90.134,50 złotych netto dzielona na
12 miesięcy (rata miesięczna w zł./MW/m-c wynosiła 7.511,21 złotych netto). Ciepło produkowane
w kotłowni  olejowej  nie  należy  do najtańszych,  z  uwagi  na  cenę  paliwa tj.  oleju  napędowego
grzewczego jaki jest używany do produkcji energii cieplnej. Cena oleju napędowego grzewczego 
z przetargu na dostawę do kotłowni olejowej w Mniowie przy ul. Centralnej 8 na sezon grzewczy
2019/2020  wynosiła  2.535  zł./m3 plus  podatek  VAT.  Paliwo  do  kotłowni  dostarcza  firma
„PETROBOS” z Kielc, która wygrała zamówienie publiczne. W roku 2019 zakupiono jeden nowy
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kompletny  zawór  trójdrogowy  i  wymieniono  w  miejsce  zużytego  zaworu  na  ciągu
technologicznym. Koszt zakupu i wymiany wyniósł 4.450 zł.

Z uwagi na lokalizację kotłowni olejowej przy ul. Centralnej 8 w Mniowie, rozsądnym wydaje się
przeanalizowanie  kosztów  modernizacji  tej  kotłowni  na  obecne  paliwo,  bądź  dokonanie
opracowania koncepcji na przebudowę kotłowni na inny rodzaj paliwa, pozwalający na obniżenie
kosztów produkcji 1 GJ energii cieplnej dla odbiorców.

Tabela nr 32. 
Informacja o przebiegu wykonania budżetu GZUK w Mniowie za 2019 rok - przychody

Lp. Treść Paragraf Plan Wykonanie % wykonania planu
I Przychody z tytułu:

1)
Dochody z najmu i 
dzierżawy 0750 1 373,00 1 373,40 100,03%

2) Wpływy z usług 0830 1 812 050,00 1 757 743,49 97,00%
3) Pozostałe odsetki 0920 1 887,00 1 886,86 99,99%

4)

Dotacja przed. z 
budżetu otrzy.  przez 
zakł. budż. 2650 689 690,00 689 690,00 100,00%

5) Pokrycie amortyzacji 0,00 1 214 532,86
6) Inne zwiększenia 0,00 32 436,76

7)
Stan śr. obrot. na 
początku 2019r. 135 645,74 135 645,74

8)
Razem przychody  i 
inne zwiększenia 2 640 645,74 3 833 309,11

Tabela nr 33.
Informacja o przebiegu wykonania budżetu GZUK w Mniowie za 2019 r. - koszty i inne 
obciążenia

Lp.

         Treść                    
Koszty i inne 
obciążenia 

Paragraf Plan Wykonanie % wykonania planu
1 2 3 4 5 6

1) Wydatki nie zaliczane 3020 13 400,00 10 574,09 78,91%
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do wynagrodzeń

2)
Wynagrodzenia 
osobowe pracowników 4010 782 000,00 772 129,10 98,74%

3)
Dodatkowe 
wynagrodzenia roczne 4040 59 000,00 57 710,00 97,81%

4)

Składki na 
ubezpieczenia 
społeczne 4110 137 700,00 134 833,25 97,92%

5)
Składki na Fundusz 
Pracy 4120 15 700,00 14 493,86 92,32%

6)
Wynagrodzenia 
bezosobowe 4170 5 500,00 5 060,00 92,00%

7)
Zakup mater. I 
wyposaż. w tym: 4210 509 600,00 482 994,21 94,78%
-olej opałowy 307.025,17
-olej napędowy, 
benzyna 32.434,42
-dolomit na wodoc. 19.920,71
-neutralac na oczyszcz. 2.414,50
- polimer    ,,    ,, 6.504,80
-pompa ślimakowa ,, 4 735,16
-mat. i wyposaż. 
pozost. 109.959,45

8) Zakup energii w tym: 4260 236 000,00 220 630,72 93,49%
energia elektr.kotłownia 11.317,45
energia elektr. wodoc. 99.572,58
energia elektr. 
oczyszcz. 99.033,15
woda zakup. Pępice-
Doły 10.707,54

9)
Zakup usług 
remontowych 4270 12 000,00 4 208,65 35,07%

10)
Zakup usług 
zdrowotnych 4280 2 500,00 1 725,00 69,00%

11)
Zakup usług 
pozostałych 4300 138 000,00 133 099,75 96,45%
-usł. dot. kotłowni 6.494,44
-usł.dot. wodoc. 21.785,87
-usł.dot.zieleni i 
odśnież. 35.786,22
-usł. dot. oczyszcz. 69.033,22
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w tym. odbiór i zagosp.
Osadu ściek.    58.534,24

12)
Opł. Z tyt. zak. usł. 
telef. komórkowej   4360 6 000,00 5 254,77 87,58%

13)

Zakup usł. obej. wyk. 
ekspertyz, analiz i 
opinii 4390 23 000,00 19 731,32 85,79%

14)
Podróże służbowe 
krajowe 4410 5 300,00 4 401,19 83,04%

15) Różne opłaty i składki 4430 65 000,00 58 911,11 90,63%
16) Odpis na ZFŚZ 4440 20 000,00 17 142,99 85,71%

17)
Podatek od 
nieruchomości 4480 391 500,00 391 077,00 99,89%

18)
Opł. na rzecz budż. 
jedn. sam. teryt. 4520 18 200,00 18 159,60 99,78%

19)
Podatek VAT od tow. i 
usł.  4530 8 000,00 6 074,01 75,93%

20)

Szkolenia 
prac.niezbęd.członk.kor
p.sł.cywil. 4700 10 000,00 8 106,07 81,06%

21)
Wydatki na zakupy i 
inwest.sam.zakł.budż. 6080 21 600,00 20 582,53 95,29%

22) Odpisy amortyzacyjne 0,00 1 214 532,86
23) RAZEM 2 480 000,00 3.601.432,08

24)
Podatek dochodowy od 
osób prawnych 0,00 7 667,00

25)
Nadwyżki środków 
obrotowych 0,00 63 564,29

26)

Stan śr.obrot. na koniec 
okresu 
sprawozdawczego) 160 645,74 160 645,74

27)
Ogółem koszty i inne 
obciążenia 2 640 645,74 3.833.309,11

28)
Odpisy amortyzacyjne 
KUP 0 6709,95

Stan środków, należności i zobowiązań

Stan środków pieniężnych na 31.12.2019 r. wynosił 178.471,67 zł w tym:
- na rachunku bankowym bieżącym: 178.471,67 zł
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Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2019 r. wynosił 26.468,71 zł w tym:
- stan zapasu ekogroszku: 26.468,71 zł

Należności na dzień 31.12.2019 r. wynosiły 160.144,28 zł w tym m.in.:
- należności wymagalne: 14.482,98 zł
- należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług: 141.558,02 zł

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2019 r. wyniósł 204.438,92 zł w tym m.in.:
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń: 40.710,15 zł
- zobowiązania z tytułu skł. ubezp. społ. i FP: 23.450,33 zł
- zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług: 44.596,71 zł
- zobowiązanie z tytułu nadwyżki środków obrot. 63.564, 29 zł

Okres od 01-01-2019 r. do 31-12-2019 r. zakończył się dla Gminnego Zakładu Usług Komunalnych
w Mniowie wynikiem: zyskiem brutto 57.084,58 zł minus podatek dochodowy -7.667 zł, minus 
pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (nadwyżka środków obrotowych) – 63.564,29 zł,
wynik: strata netto -14.146,71 zł

12. OCHRONA ZDROWIA, DZIAŁALNOŚĆ GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA
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Gmina  Mniów  w  2019  r.  współpracowała  w  realizacji  Ogólnopolskiego  Programu
Profilaktyki  Raka  Piersi  i  Szyjki  Macicy.  Badania  kobiet  odbywały  się  w  ruchomych
mammobusach i cytomammobusach wystawianych przez prywatne podmioty lecznicze z: Łodzi,
Gdańska i  Kielc.  W roku 2019 podczas czterokrotnego pobytu w Mniowie przebadano ok. 100
kobiet.  W  ramach  współpracy  urząd  uczestniczył  w  dystrybucji  ogłoszeń  o  terminie  badań,
zapewniał  miejsce  postoju  mammobusu  oraz  energii  elektrycznej  do  zasilenia  aparatury
mammobusu.

Na  terenie  gminy  Mniów  znajdują  się  trzy  ośrodki  zdrowia,  w  tym  dwa  publiczne:  
Gminny  Ośrodek  Zdrowia  w  Mniowie  i  jego   filia  w  Grzymałkowie  oraz  jeden  niepubliczny
Mniów-Raszówka. Ponadto w Mniowie funkcjonuje prywatny gabinet stomatologiczny.

Gminny  Ośrodek  Zdrowia  w  Mniowie  jest  podmiotem  leczniczym  niebędącym  
przedsiębiorcą  i  funkcjonuje  jako  samodzielny  publiczny  zakład  opieki  zdrowotnej, dla 
którego podmiotem tworzącym jest Gmina Mniów, utworzony  w  celu  udzielania  świadczeń  
zdrowotnych  i  promocji  zdrowia.  Siedzibą  podmiotu  leczniczego  jest  miejscowość  Mniów,  
ul.  Centralna 6.

Podmiot leczniczy posiada filię: Ośrodek Zdrowia w Grzymałkowie z siedzibą w Grzymałkowie, 
ul. Świętokrzyska 22.

Budynek Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mniowie znajduje się na działce Nr 549/12 i posiada 
powierzchnię 849 m.

Ośrodek Zdrowia w Grzymałkowie mieści się w budynku Szkoły Podstawowej w Grzymałkowie 
zajmując powierzchnię 176 m.

Podmiotem tworzącym Gminny Ośrodek Zdrowia w Mniowie jest Gmina Mniów. Nadzór nad 
podmiotem leczniczym sprawuje podmiot tworzący. Rejonem działania podmiotu leczniczego jest 
Gmina Mniów i Województwo Świętokrzyskie a także  inne  obszary  ujęte 
w  umowach na świadczenia usług zdrowotnych.

Świadczenia zdrowotne w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Mniowie wykonywane są w ramach 
kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Placówka finansowana jest ze środków NFZ. 
Świadczenia z zakresu medycyny pracy udzielane są według odrębnych przepisów.

Ośrodek Zdrowia w Mniowie pracuje od poniedziałku do piątku w systemie zmianowym od godz. 
7.00 do 18.00

Ośrodek  Zdrowia w Grzymałkowie  pracuje  w  następujące  dni:  wtorek,  środa,  czwartek  
od  7.00  do  14.00.
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GOZ w Mniowie posiada osobowość prawną oraz wpis do Krajowego Rejestru Sądowego 
Nr 0000002289. Zarejestrowany jest w Rejestrze Wojewody Świętokrzyskiego pod numerem 
000000014632.

Gminny Ośrodek Zdrowia w Mniowie wraz z filią w Grzymałkowie udziela świadczeń 
zdrowotnych w zakresie:
1. Podstawowej opieki zdrowotnej w warunkach ambulatoryjnych i domowych.
2. Specjalistycznej opieki zdrowotnej w warunkach ambulatoryjnych
3. Medycyny pracy.

Świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej obejmują:
- świadczenia lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej
- świadczenia pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej
- świadczenia położnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej
- świadczenia pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania.

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna obejmuje świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii.
Świadczenia z zakresu medycyny pracy wykonywane są w Poradni Medycyny Pracy.

Lekarze Podstawowej Opieki Zdrowotnej - 5 w tym 2 pediatrów
Lekarz ginekolog - 1
Lekarz medycyny pracy – 1

Pielęgniarki - 6 w tym:
- pielęgniarka zabiegowa - 1
- pielęgniarka środowiskowa - 2
- pielęgniarka - szczepienia - 1
- pielęgniarka szkolna - 2
- położna środowiskowo-rodzinna - 1
- rejestratorka medyczna -1

W 2019 r. było  zdeklarowanych łącznie - 5689 pacjentów w tym dzieci od 0 do 18 lat - 753.
W Podstawowej Opiece Zdrowotnej wykonano ogółem świadczeń lekarskich - 28788 w tym:
- Ośrodek Zdrowia w Mniowie -25663
- Ośrodek Zdrowia w Grzymałkowie - 3125

Świadczenia wykonane dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia w tym:
- Ośrodek Zdrowia w Mniowie -2884
- Ośrodek Zdrowia w Grzymałkowie 414
Świadczenia osobom powyżej 65 roku życia - 7102 w tym:
- Ośrodek Zdrowia w Mniowie -5910
- Ośrodek Zdrowia w Grzymałkowie -1192
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Świadczenia  kobietom - 14806 w tym:
- Ośrodek Zdrowia w Mniowie -13155
- Ośrodek Zdrowia w Grzymałkowie -1651
Wizyty domowe - 193
Świadczenia w zakresie ginekologii i położnictwa  - 654, zbadanych profilaktycznie - 96 ciężarnych
- 60.

Gminny Ośrodek Zdrowia w Mniowie zawarł umowy na wykonanie badań laboratoryjnych 
i badań obrazowych (RTG, USG) z następującymi podwykonawcami;
1. Diagnostyka - badania laboratoryjne
2. Specjalistyczny Gabinet RTG -Waldemar Figarski (RTG)
3. Centrum  Ultrasonografii  Doplerowskiej  i  innych  metod  Diagnostyki  Obrazowej  lek.  specj.  
Radiodiagnostyki  Wojciech  Partyka  (RTG  USG).
4. ARTIMED  NZOZ  Sp.  Z  o.o.  (RTG  USG)
5. PROSTA  LITH  Sp.  z  o.o.  (RTG  USG)
6. Pracownia RTG  Beata  Gruszkiewicz  (RTG)
7. Regionalne  Centrum Krwiodawstwa  i  Krwiolecznictwa  w  Kielcach  (świadczenia  
diagnostyczne)
8. Świętokrzyskie  Centrum  Onkologii  SPZOZ  w  Kielcach
9. Świętokrzyskie  Centrum  Matki  i  Noworodka  Szpital  Specjalistyczny  w  Kielcach
10. Powiatowe  Centrum  Usług  Medycznych  w  Kielcach
11. Wojewódzka  Stacja  Sanitarno – Epidemiologiczna  (badania  mikrobiologiczne)
12. Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich.
13. Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach - 
realizuje świadczenia transportu sanitarnego.

Badania  laboratoryjne wykonywane są w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Mniowie w dniach: 
poniedziałek, czwartek, a w Ośrodku Zdrowia w Grzymałkowie w środę.
Badania USG wykonywane są w siedzibie Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mniowie dwa razy 
w miesiącu, a w pozostałe dni wykonywane są w siedzibie podwykonawcy.
Ilość wykonanych badań w 2019 r.:
- badania laboratoryjne -20726
- USG - 386
- RTG - 723
- EKG - 416
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W Gminnym Ośrodku Zdrowia w Mniowie w 2019 r. prowadzone były następujące programy 
profilaktyczne:
1. Profilaktyka chorób szyjki macicy w celu wczesnego wykrycia wykonano 152 badań 
cytologicznych
2. Fluoryzacja, której celem jest zapobieganie próchnicy zębów u dzieci w klasach od I do VI ilość 
dzieci uczestniczących we fluoryzacji - 562.
3. Profilaktyka raka piersi we współpracy z samorządem. - na terenie gminy 5 – krotnie 
wykonywano badania mammograficzne dla kwalifikujących się kobiet w wieku 50-69 lat.
4. Szczepienia przeciw grypie - wykonano 57 szczepień, przeciw - WZW -76 , przeciwko tężcowi
 -25.

Profilaktyczne działania prozdrowotne:
1. Profilaktyka chorób układu krążenia mająca na celu wdrożenie zdrowego stylu życia, 
przeciwdziałanie zachorowaniom na nadciśnienie tętnicze i zawał serca.
2. Profilaktyka chorób płuc - uświadomienie szkodliwości palenia papierosów.
3. Profilaktyka cukrzycy mająca a celu zmniejszenie zachorowalności poprzez: prawidłowe 
odżywianie, zmniejszenie nadwagi i otyłości, prowadzenie prawidłowego trybu życia (ruch, sport).
4. Profilaktyka raka jelita grubego uświadomienie o konieczności wykonywania w tym kierunku 
badań jak również prowadzenie zdrowego stylu życia min. poprzez prawidłowe odżywianie się.
5. Profilaktyka zakażeniom wirusowym (grypa, koronawirus) -instrukcje postępowania w czasie 
choroby.
6. Przesiewowe badanie wzroku - mające na celu wczesne wykrycie np. jaskry.
7. Przesiewowe badanie słuchu.

W 2019 r. wydano - 16 kart DILO -karta szybkiej terapii onkologicznej.
Szczepienia prowadzone są według aktualnego kalendarza szczepień z dodatkową informacją 
o szczepieniach zalecanych.

Profilaktyczne badania lekarskie i przesiewowe badania pielęgniarskie prowadzone przez lekarza 
i pielęgniarkę w środowisku nauczania i wychowania w klasach:
- klasa 0 tj. sześciolatki - 52
- klasa III tj. 10-latki - 44
- klasa VIII tj. 14-latki - 47
- klasa I, V, VI - badania przesiewowe pielęgniarskie - 203

W 2019 r. prowadzone były działania mające na celu przygotowanie placówki do 
wprowadzenia systemu dokumentacji elektronicznej i E - recept. W 2019 r. wystawiano 
zaświadczenia lekarskie o niezdolności do pracy w postaci elektronicznej (e-ZLA). 
Placówka posiada podpisaną umowę ze specjalistyczną firmą informatyczną KAMSOFT Sp. 
Akcyjna do obsługi systemu informatycznego.
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Wychodząc na przeciw potrzebom i oczekiwaniom mieszkańców w budynku Gminny 
Ośrodek Zdrowia w Mniowie funkcjonują: 
- nocna i świąteczna opieka lekarska i pielęgniarska - Ambulatorium Świętokrzyskiego Centrum 
Ratownictwa Medycznego i transportu Sanitarnego w Kielcach czynne w dni powszednie od godz. 
18.00 do 7.00 oraz w sobotę, niedzielę i święta czynne całodobowo.
- apteka czynna codziennie od 7.00 do 20.00, w sobotę od 8.00 do 16.00, w niedzielę od 10.00 do 
16.00.

Oprócz   Gminnego  Ośrodka  Zdrowia w Mniowie,   na  terenie  gminy  Mniów  działa
niepubliczny  zakład  opieki  zdrowotnej  -  Przychodnia  Rodzinna  RASZÓWKA,  która   oferuje
świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej ze środków NFZ. Przychodnia wykonuje szczepienia
dzieci i dorosłych, badania bilansowe dzieci i młodzieży oraz wizyty domowe u obłożnie chorych. 
Oferowane  są  również  prywatne  zabiegi  rehabilitacyjne, badania  USG oraz prywatne wizyty
lekarzy specjalistów: medycyny pracy,  lekarza pediatry,  ginekologa  i  endokrynologa. 
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13. REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY W 2019 ROKU

Rada Gminy Mniów kadencji 2018-2023 podczas trzynastu sesji w 2019 roku podjęła 105 uchwał. 

Skład Rady Gminy Mniów (kadencja 2018-2023):

Imię i nazwisko Funkcja

Sławomir Gaweł Przewodniczący Rady Gminy

Czesław Kowalski Wiceprzewodniczący Rady Gminy 

Michał Sipika Wiceprzewodniczący Rady Gminy 

Waldemar Błoński

Przewodniczący Komisji Gospodarki Terenowej,
Rolnictwa, Leśnictwa, Budownictwa i Ochrony
Środowiska, członek Komisji Skarg Wniosków 

i Petycji

Mateusz Firek
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, 

członek Komisji Oświaty i Kultury

Dorota Gaj członek Komisji Skarg Wniosków i Petycji

Alina Kaniewska
Przewodnicząca Komisji Oświaty i Kultury, członek

Komisji Planowania, Budżetu i Finansów

Albert Kolus
Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,

członek Komisji Planowania, Budżetu i Finansów

Karol Kondracki
członek Komisji Rewizyjnej, członek Komisji

Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony
Przeciwpożarowej i Komunikacji 

Karol Lesiak członek Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej

Marian Podgórski członek Komisji Oświaty i Kultury

Sławomir Szczerek
członek Komisji Gospodarki Terenowej, Rolnictwa,

Leśnictwa, Budownictwa i Ochrony Środowiska

Renata Szcześniak

Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy
Społecznej, członek Komisji Bezpieczeństwa

Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej 
i Komunikacji 

Jacek Szmit członek Komisji Planowania, Budżetu i Finansów

Tadeusz Ściegienny
Przewodniczący Komisji Planowania, Budżetu 

i Finansów, członek Komisji Rewizyjnej
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Rejestr uchwał Rady Gminy Mniów – 2019 rok                                                                                

Lp. Data aktu
Numer

 uchwały
Przedmiot uchwały Uwagi

1
30.01.2019

17/VI/2019

w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Mniów
do  partnerstwa  w  realizacji  projektu  pod  nazwą  „Centrum
Usług – współpraca na rzecz społeczności lokalnej” w trybie
pozakonkursowym  współfinansowanego  z  Europejskiego
Funduszu Społecznego realizowanego w ramach regionalnego
Programu  Operacyjnego  Województwa  Świętokrzyskiego  na
lata 2014 – 2020 w ramach Osi Priorytetowej 9, Działanie 9.2
Ułatwienie  dostępu  do  wysokiej  jakości  usług  społecznych  
i  zdrowotnych,  Poddziałanie  9.2.1  Rozwój  wysokiej  jakości
usług społecznych

z dniem
podjęcia

2 18/VI/2019

w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Mniów
do  partnerstwa  w  realizacji  projektu  pod  nazwą  ”KAŻDY
MOŻE  BYĆ  AKTYWNY  ZAWODOWO  -  kompleksowy
program  wsparcia  dla  osób  zagrożonych  wykluczeniem
społecznym  z  Gminy  Mniów”  w  trybie  pozakonkursowym
współfinansowanego z  Europejskiego  Funduszu Społecznego
realizowanego  w  ramach  Regionalnego  Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 –
2020 nw ramach Osi Priorytetowej 9, Działanie 9.1 Aktywna
integracja zwiększająca szanse na zatrudnieni

z dniem
podjęcia

3 19/VI/2019
w  sprawie  zmiany  Statutu  Gminnego  Zakładu  Usług
Komunalnych

14 dni od
ogłoszenia

4 20/VI/2019
w  sprawie  wprowadzenia  zmian  w  Statucie  dla  Gminnego
Ośrodka Zdrowia w Mniowie

14 dni od
ogłoszenia

5 21/VI/2019
w  sprawie  określenia  stawek  dotacji  przedmiotowej  dla
Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Mniowie

z dniem
01.01.2019 r.

6 22/VI/2019
w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  nabycie  nieruchomosci
położonych w obrębie Mniów

z dniem
podjęcia

7 23/VI/2019
w  sprawie  przyjęcia  Gminnego  Programu  Profilaktyki  
i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  oraz
Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2019 rok

z mocą
obowiązującą

od 
01.01.2019 r.

8 24/VI/2019
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Mniów na lata 2019 – 2028

z dniem
podjęcia

9 25/VI/2019 w sprawie uchwalenia  budżetu Gminy Mniów na 2019 rok

z dniem podjęcia
z mocą

obowiązującą
od 

01.01.2019 r.

10 26/VI/2019 w  sprawie  sprostowania  oczywistej  omyłki  pisarskiej  w
załączniku do uchwały  Nr  8/IV/2018 Rady gminy Mniów z

z dniem podjęcia
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Lp. Data aktu
Numer

 uchwały
Przedmiot uchwały Uwagi

dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia składu liczbowego
oraz powołania komisji stałych rady gminy

11 27/VI/2019
w  sprawie  wyboru  wiceprzewodniczącego  Rady  Gminy
Mniów

z dniem podjęcia

12 28/VI/2019
w  sprawie  ustalenia  obowiązującej  wysokości  miesięcznej
diety dla wiceprzewodniczących Rady Gminy Mniów

z dniem podjęcia
z mocą

obowiązującą od
01.01.2019 r.

13 29/VI/2019
w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr  13/III/10  z  dnia  30  grudnia
2010  r.  Rady  Gminy  w  Mniowie  w  sprawie  ustalenia
wysokości diet radnych

z dniem podjęcia
z mocą

obowiązującą od
01.01.2019 r.

14 30/VI/2019

w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr  15/III/10  z  dnia  30  grudnia
2010  r.  Rady  Gminy  w  Mniowie  w  sprawie  ustalenia
obowiązującej  wysokości  miesięcznej  diety  dla
przewodniczącego Rady Gminy Mniów

z dniem podjęcia
z mocą

obowiązującą od
01.01.2019 r.

15 31/VI/2019

w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr  12/III/10  z  dnia  30  grudnia
2010  r.  Rady  Gminy  w  Mniowie  w  sprawie  ustalenia
wysokości diet dla przewodniczących organów wykonawczych
jednostek pomocniczych gminy Mniów (sołtysów)

z dniem podjęcia
z mocą

obowiązującą od
01.01.2019 r.

16 32/VI/2019 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy z dniem podjęcia

17

20.02.2019

33/VII/2019
w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji  Rady Gminy
Mniów na 2019 rok

z dniem podjęcia

18 34/VII/2019
w  sprawie  określenia  wstępnego  miejsca  lokalizacji
przystanków komunikacyjnych w miejscowościach Straszów i
Sośnina

z dniem podjęcia

19 35/VII/2019

w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  w  trybie
bezprzetargowym przez Gminny Ośrodek Zdrowia w Mniowie
umów dzierżawy gruntu i umowy najmu lokalu, stanowiących
część  nieruchomości  zabudowanej  oznaczonej  w  ewidencji
gruntów numerem działki 549/12 położonej w Mniowie przy
ul. Centralnej 6 na czas oznaczony powyżej trzech lat

z dniem podjęcia

20 36/VII/2019
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny
na lata 2019 – 2021

z dniem podjęcia

21 37/VII/2019
w  sprawie  zasad  i  trybu  przeprowadzania  konsultacji  z
mieszkańcami Gminy Mniów

14 dni od
ogłoszenia

22 38/VII/2019
w  sprawie  wydawania  Biuletynu  Informacyjnego  Gminy
Mniów

z dniem podjęcia

23 39/VII/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy z dniem podjęcia

24 26.03.2019 40/VIII/2019 w  sprawie  określenia  zasad  udzielania  i  rozmiaru  zniżek 14 dni od
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Lp. Data aktu
Numer

 uchwały
Przedmiot uchwały Uwagi

tygodniowego  obowiązkowego  wymiaru  godzin  zajęć
nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w
szkołach  i  placówkach  oraz  określenia  tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli,
dla których organem prowadzących jest Gmina Mniów

ogłoszenia 
z mocą

obowiązującą
od 01.09.2019

r.

25 41/VIII/2019

w  sprawie  ustalenia  planu  sieci  publicznych  szkół
podstawowych  prowadzonych  przez  Gminę  Mniów  oraz
określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych
mających siedzibę na obszarze Gminy Mniów

14 dni od
ogłoszenia 

z mocą
obowiązującą

od 
01.09.2019 r.

26 42/VIII/2019

w  sprawie  ustalenia  sieci  publicznych  oddziałów
przedszkolnych  w  szkołach  podstawowych  i  publicznych
innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez
Gminę Mniów

14 dni od
ogłoszenia 

27 43/VIII/2019
w sprawie  wyrażenia  zgody na  dzierżawę nieruchomości  na
okres 8 lat w trybie bezprzetargowym

z dniem podjęcia

28 44/VIII/2019
w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  nabycie  nieruchomości
położonej w obrębie Skoki

z dniem podjęcia

29 45/VIII/2019
w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości
na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym

z dniem podjęcia

30 46/VIII/2019
w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  nabycie  nieruchomości
położonej w obrębie Serbinów

z dniem podjęcia

31 47/VIII/2019
w  sprawie  przyjęcia  Programu  opieki  nad  zwierzętami
bezdomnymi  oraz  zapobiegania  bezdomności  zwierząt  na
terenie Gminy Mniów w 2019 roku

14 dni od
ogłoszenia 

32 48/VIII/2019
w  sprawie  określenia  wstępnego  miejsca  lokalizacji
przystanków komunikacyjnych w miejscowościach: Stachura,
Chyby i Baran

z dniem podjęcia

33 49/VIII/2019

w  sprawie  ustalenia  stawek  opłat  za  korzystanie  przez
operatorów i przewoźników  z przystanków komunikacyjnych,
których  właścicielem lub  zarządzającym jest  Gmina  Mniów
oraz zasad korzystania z nich

14 dni od
ogłoszenia 

34 50/VIII/2019
w  sprawie  udzielenia  pomocy  rzeczowej  Powiatowi
Kieleckiemu

z dniem podjęcia

35 51/VIII/2019

w  sprawie  zmiany  Uchwały  Nr  23/  VI  /2019  Rady  Gminy
Mniów  z  dnia  30  stycznia  2019  r.  w  sprawie  przyjęcia
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2019 rok

z dniem podjęcia

36 52/VIII/2019 w  sprawie  zatwierdzenia  Sprawozdania  z  działalności
Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Mniowie  za  rok

z dniem podjęcia
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Lp. Data aktu
Numer

 uchwały
Przedmiot uchwały Uwagi

2018

37 53/VIII/2019
zmieniająca uchwałę Rady Gminy Mniów w sprawie przyjęcia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniów na lata 2019-
2028

z dniem podjęcia

38 54/VIII/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy z dniem podjęcia

39 55/VIII/2019 w sprawie powołania Skarbnika Gminy z dniem podjęcia

40

22.05.2019

56/IX/2019

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia 
zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty 
dofinansowania opłat w 2019 r. za kształcenie nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Mniów. 

14 dni od
ogłoszenia 

z mocą
obowiązującą

od 
01.01.2019 r.

41 57/IX/2019
w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości rolnej
na okres 5 lat w trybie bezprzetargowym 

z dniem podjęcia

42 58/IX/2019
w sprawie określenia wstępnego miejsca lokalizacji 
przystanków komunikacyjnych w miejscowości Serbinów

z dniem podjęcia

43 59/IX/2019
w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów 
pielęgnacyjnych pomnika przyrody

z dniem podjęcia

44 60/IX/2019
w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i 
określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

14 dni od
ogłoszenia 

45 61/IX/2019

w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku 
leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w 
drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia 
wysokości wynagrodzenia za inkaso 

14 dni od
ogłoszenia

46 62/IX/2019
w sprawie powołania Rady Społecznej Gminnego Ośrodka 
Zdrowia w Mniowie 

z dniem podjęcia

47 63/IX/2019

w sprawie zwolnienia z obowiązku dokonania wpłaty do 
budżetu nadwyżki środków obrotowych za 2018 rok 
samorządowego zakładu budżetowego – Gminnego Zakładu 
Usług Komunalnych w Mniowie

z dniem podjęcia

48 64/IX/2019
zmieniająca uchwałę Rady Gminy Mniów w sprawie przyjęcia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniów na lata 2019-
2028

z dniem podjęcia

49 65/IX/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy z dniem podjęcia

50 66/IX/2019
w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu 
własnego na realizację projektu pod nazwą "Centrum Usług – 
współpraca na rzecz społeczności lokalnej" 

z dniem podjęcia

51 67/IX/2019 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu z dniem podjęcia
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własnego na realizację projektu pod nazwą "KAŻDY MOŻE 
BYĆ AKTYWNY ZAWODOWO – kompleksowy program 
wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z 
Gminy Mniów" 

52 68/IX/2019
w sprawie uznania skargi na Wójta Gminy Mniów za 
bezzasadną 

z dniem podjęcia

53

25.06.2019

69/X/2019 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Mniów wotum zaufania z dniem podjęcia

54 70/X/2019
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Mniów za 2018
rok

z dniem podjęcia

55 71/X/2019
w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Mniów z 
wykonania budżetu za 2018 rok

z dniem podjęcia

56 72/X/2019
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Mniowie za 2018 rok

z dniem podjęcia

57 73/X/2019

w sprawie zmiany uchwały Nr 4/III/2018 Rady Gminy Mniów
z dnia 04 grudnia 2018 r.
w  sprawie  uchwalenia  wieloletniego  gminnego  programu
osłonowego "Gorący posiłek" na 
lata 2019 - 2023

z dniem podjęcia

58 74/X/2019
w  sprawie  powołania  Komisji  Inwentaryzacyjnej  ds.
komunalizacji mienia

z dniem podjęcia

59 75/X/2019
w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  nabycie  nieruchomości
położonej w obrębie Baran

z dniem podjęcia

60 76/X/2019
w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  dzierżawę  nieruchomości
zabudowanej na okres 6 miesięcy

z dniem podjęcia

61 77/X/2019

w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  w  trybie
bezprzetargowym przez Gminny Ośrodek Zdrowia w Mniowie
umowy dzierżawy gruntu i umów najmu lokali, stanowiących
część  nieruchomości  zabudowanej  oznaczonej  w  ewidencji
gruntów numerem działki 549/12 położonej w Mniowie przy
ul. Centralnej 6

z dniem podjęcia

62 78/X/2019
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi 
Kieleckiemu

z dniem podjęcia

63 79/X/2019
zmieniająca uchwałę Rady Gminy Mniów w sprawie przyjęcia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniów na lata 2019-
2028

z dniem podjęcia

64 80/X/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy z dniem podjęcia

65 81/X/2019 w sprawie zaciągnięcia kredytu z dniem podjęcia

66 82/XI/2019 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu 14 dni od
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27.08.2019

przeprowadzania  kontroli  prawidłowości  pobrania  i
wykorzystania  dotacji  udzielanych  z  budżetu  Gminy Mniów
dla  publicznych  i  niepublicznych:  szkół,  przedszkoli,
oddziałów  przedszkolnych  w  szkołach  podstawowych  oraz
innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez
osoby  fizyczne  i  osoby  prawne  niebędące  jednostkami
samorządu terytorialnego

ogłoszenia 

67 83/XI/2019
w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  nieodpłatne  nabycie  działki
numer 35/4 położonej w obrębie geodezyjnym Serbinów

z dniem podjęcia

68 84/XI/2019
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki  numer 234/2
położonej w obrębie geodezyjnym Skoki

z dniem podjęcia

69 85/XI/2019
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki  numer 125/2
położonej w obrębie geodezyjnym Grzymałków

z dniem podjęcia

70 86/XI/2019
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki  numer 109/2
położonej w obrębie geodezyjnym Grzymałków

z dniem podjęcia

71 87/XI/2019
w  sprawie  określenia  wstępnego  miejsca  lokalizacji
przystanków  komunikacyjnych  w  miejscowościach:  
Mniów ul. Ekologiczna, Zachybie, Gliniany Las i Pielaki.

z dniem podjęcia

72 88/XI/2019
w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Gminnego
Ośrodka Zdrowia 
w Mniowie

z dniem podjęcia

73 89/XI/2019
w  sprawie  uchwalenia  "Regulaminu  dostarczania  wody  
i  odprowadzania  ścieków  obowiązującego  na  terenie  gminy
Mniów"

14 dni od
ogłoszenia 

74 90/XI/2019
w  sprawie  uchwalenia  regulaminu  udzielania  pomocy
materialnej  o  charakterze  socjalnym  dla  uczniów
zamieszkałych na terenie gminy Mniów

14 dni od
ogłoszenia 

75 91/XI/2019
zmieniająca uchwałę Rady Gminy Mniów w sprawie przyjęcia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniów na lata 2019-
2028

z dniem podjęcia

76 92/XI/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy z dniem podjęcia

77
19.09.2019

93/XII/2019
w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji 
i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku 
Publicznego w Mniowie 

14 dni od
ogłoszenia

78 94/XII/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy z dniem podjęcia

79
04.10.2019

95/XIII/2019
zmieniająca uchwałę Rady Gminy Mniów w sprawie przyjęcia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniów na lata 2019-
2028

z dniem podjęcia

80 96/XIII/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy z dniem podjęcia

81 97/XIII/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2020 roku z dniem podjęcia
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Powiatowi Kieleckiemu

82

23.10.2019

98/XIV/2019

w sprawie zmiany Uchwały nr 113/XX/2016 Rady Gminy 
Mniów z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie szczegółowego 
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i 
zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 

14 dni od
ogłoszenia

83 99/XIV/2019
w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości
na okres 5 lat w trybie bezprzetargowym 

z dniem podjęcia

84 100/XIV/2019
w sprawie określenia wstępnego miejsca lokalizacji 
przystanków komunikacyjnych w miejscowościach na terenie 
Gminy Mniów 

z dniem podjęcia

85 101/XIV/2019
w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Gminy Mniów do 
Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego 

z dniem podjęcia

86 102/XIV/2019

w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia 
konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o 
których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, projektów prawa miejscowego 
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych 
organizacji 

14 dni od
ogłoszenia

87 103/XIV/2019
w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Mniowie 
oraz nadania statutu 

z dniem podjęcia

88 104/XIV/2019
w sprawie uznania skargi na Wójta Gminy Mniów za 
bezzasadną 

z dniem podjęcia

89 105/XIV/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy 
14 dni od
ogłoszenia

90

26.11.2019

106/XV/2019
w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonych w
obrębie geodezyjnym Przełom

z dniem podjęcia

91 107/XV/2019

w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy
Mniów  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi
podmiotami  prowadzącymi  działalność  pożytku  publicznego
na 2020 rok

z dniem
01.01.2020 r.

uchylona

92 108/XV/2019
zmieniająca uchwałę Rady Gminy Mniów w sprawie przyjęcia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniów na lata 2019-
2028

z dniem podjęcia

93 109/XV/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy
14 dni od
ogłoszenia

94 07.12.2019 110/XVI/2019 w sprawie utworzenia na terenie gminy Mniów ośrodka 
wsparcia pod nazwą Klub SENIOR+ oraz ustalenia 
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w 
Klubie Senior+ 

14 dni od
ogłoszenia
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Lp. Data aktu
Numer

 uchwały
Przedmiot uchwały Uwagi

95 111/XVI/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy
14 dni od
ogłoszenia

96

18.12.2019

112/XVII/
2019

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim 
etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych 
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych 
szkołach podstawowych lub publicznej innej formy 
wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę 
Mniów oraz określenia liczby punktów i dokumentów 
niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

14 dni od
ogłoszenia

97
113/XVII/

2019

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w 
postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych 
szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mniów oraz 
określenia liczby punktów i dokumentów niezbędnych do 
potwierdzenia tych kryteriów

14 dni od
ogłoszenia

98
114/XVII/

2019
w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości
na okres 6 miesięcy w trybie bezprzetargowym 

z dniem podjęcia

99
115/XVII/

2019

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2020 rok

z dniem
01.01.2020 r.

100
116/XVII/

2019
w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla 
Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Mniowie

z dniem
01.01.2020 r.

101
117/XVII/

2019
w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla 
Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Mniowie

z dniem
01.01.2020 r.

102
118/XVII/

2019
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Mniów na lata 2020-2031 

z dniem
01.01.2020 r.

103
119/XVII/

2019
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mniów na 2020 rok 

z dniem
01.01.2020 r.

104

27.12.2019

120/XVIII/
2019

w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem 
roku budżetowego 2019 

z dniem podjęcia

105
121/XVIII/

2019
w sprawie zmian w budżecie gminy z dniem podjęcia
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Spis wykresów:
1. Udział dotacji, subwencji oraz dochodów własnych w wykonanych dochodach ogółem budżetu 
Gminy za 2019 r.
2. Udział dochodów na zadania zlecone w dochodach bieżących.
3. Struktura podatków.
4. Struktura opłat.
5. Udział wydatków na zadania zlecone w wydatkach bieżących.
6. Przeznaczenie wydatków bieżących.
7. Udział Wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem.
8. Struktura wydatków budżetowych.
9. Źródła finansowania wydatków GOPS.
10. Liczba mieszkańców objętych pomocą społeczną.
11. Podział wydatków na realizację poszczególnych świadczeń.

Spis tabel:
1. Zmiany demograficzne w Gminie Mniów w latach 2017-2019.
2. Budżet Gminy Mniów na dzień 31.12.2019 r.
3. Realizacja wydatków inwestycyjnych za 2019 r.
4. Zobowiązania Gminy wg tytułów dłużnych na koniec 2019 r.
5. Wskaźnik zadłużenia do wykonanych dochodów budżetu Gminy Mniów w poszczególnych 
latach prognozy finansowej w okresie 2009-2019.
6. Zasób nieruchomości Gminy Mniów, według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.
7. Zasób mieszkaniowy Gminy Mniów wg na 31 grudnia 2019 r.
8. Strategia Rozwoju Gminy Mniów na lata 2014 - 2024.
9. Program Rewitalizacji na lata 2016 - 2023.
10. Stan wyposażenia jednostek OSP w 2019 r.
11. Placówki oświatowe prowadzone przez Gminę Mniów.
12. Placówki publiczne prowadzone przez inny organ niż Gmina Mniów.
13. Placówki niepubliczne.
14. Liczba dzieci w przedszkolach, punktach przedszkolnych i oddziałach przedszkolnych 
w szkołach podstawowych według stanu SIO 30 IX 2019 r.
15. Liczba szkół podstawowych i liczba dzieci szkół podstawowych według stanu
SIO 30 IX 2019 r.
16. Liczba szkół podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi do dnia 31 sierpnia 2019 roku 
(dane według stanu SIO 30 IX 2018 r.).
17. Nauczyciele według stopnia awansu zawodowego.
18. Osiągnięcia uczniów w konkursach i olimpiadach.
19. Realizacja zadania ,,Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników’’ 
w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
20. Źródła finansowania oświaty.
21. Dotacje dla placówek publicznych prowadzonych przez inny organ niż JST.
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22. Dotacje dla placówek niepublicznych prowadzonych przez inny organ niż JST.
23. Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2019 r.
24. Wyniki egzaminu ósmoklasisty w 2019 r.
25. Poziom i struktura wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mniowie w 2019 r.
26. Wykaz rodzin objętych pomocą społeczną.
27. Wykaz powodów ubiegania się o pomoc.
28. Zestawienie wpływających wniosków do  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mniowie.
29. Zestawienie wypłacanych świadczeń.
30. Zadania zlecone realizowane w 2019 r.
31. Wydatki poniesione na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
32. Informacja o przebiegu wykonania budżetu GZUK w Mniowie za 2019 r. - przychody.
33. Informacja o przebiegu wykonania budżetu GZUK w Mniowie za 2019 r. - koszty i inne 
obciążenia.

Spis ilustracji:
1. Gmina Mniów na mapie administracyjnej powiatu kieleckiego.
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	1. CHARAKTERYSTYKA GMINY I DEMOGRAFIA
	Informacje ogólne
	Zwycięska praca w konkursie pn. „Szansa na rozwój – rewitalizacja miejscowości Mniów – II etap”
	Realizacja programu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii
	Podstawowym dokumentem na podstawie którego gmina realizuje profilaktykę rozwiązywania problemów alkoholowych jest Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Jest on uchwalany rokrocznie przez Radę Gminy Mniów.
	W 2019 r. na podstawie gminnego programu, przyjętego uchwałą nr 23/VI/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. przez Radę Gminy Mniów zrealizowano następujące zadania:
	1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła 22 posiedzenia.
	2. Skierowano 16 wniosków do Sądu Rejonowego w Końskich o zastosowanie przymusowego leczenia wobec osób uzależnionych od alkoholu.
	3. Skierowano i sfinansowano badania psychologiczno - psychiczne dla 10 osób podejrzanych o nadużywanie alkoholu.
	4. Przekazano dotacje na sfinansowanie świetlic środowiskowych z elementami socjoterapeutycznymi w:
	- Grzymałkowie w kwocie 15 000,00 zł dla Stowarzyszenia „ Nadzieja Rodzinie”,
	- Mniowie w kwocie 15 000,00 zł dla CARITAS Diecezji Kieleckiej.
	W ramach dotacji prowadzona była szeroko rozumiana profilaktyka. Uczestnicy mieli możliwość pozyskania wiedzy na temat uzależnień, umiejętności konstruktywnego odmawiania i radzenia sobie w trudnych sytuacjach zwiazanych z uzależnieniami.
	5. Zgodnie z programem profilaktycznym dofinansowano drużyny sportowe:
	- LZS „Granat” Borki w kwocie 6 000,00 zł,
	- LZS „Płomień” Wólka Kłucka w kwocie 6 000,00 zł.
	Celem przedsięwzięcia było uświadamianie dzieci i młodzieży o szkodliwości alkoholu
	i narkotyków podczas prowadzonych zajęć sportowych.
	6. Sfinansowano letnie kolonie profilaktyczne w Ustce dla 15 uczniów z terenu gminy Mniów. W trakcie pobytu realizowany był program profilaktyczny „Zanim spróbujesz” w formie warsztatów grupowych, pogadanek, scenek rodzajowych, filmów i konkursów.
	Koszt: 11 400.00 zł
	7. Sfinansowano przejazd uczniów z terenu gminy na „Zieloną Szkołę „ gdzie realizowano zajęcia mające na celu pozyskanie wiedzy o uzależnieniu od alkoholu oraz zażywaniu środków psychoaktywnych, koszt: 3 300,00 zł
	8. W ramach programu, funkcjonował punkt konsultacyjny, w którym 1 raz w miesiącu osoby zainteresowane mogły m.in. uzyskać informację o placówkach zajmujących się leczeniem odwykowym.
	9. Zorganizowano w Mniowie festyn rodzinny „Żyjmy bez uzależnień” podczas którego m.in. rozdawane były ulotki i prowadzone konkursy o tematyce profilaktycznej dla dzieci i młodzieży. Koszt : 17 982,36 zł

	Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
	Na terenie gminy Mniów na dzień 31.12.2019 działały 33 punkty sprzedaży napojów alkoholowych, w tym : sklepów – 29, lokali gastronomicznych – 4.
	Liczba wydanych w ciągu roku zezwoleń wyniosła 25 szt., w tym 1 zezwolenie jednorazowe.
	Środki z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zostały przeznaczone na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
	Kwota zebrana w 2019 r. z tytułu opłat za zezwolenia wyniosła - 122 305, 35 zł
	6. OCHRONA ŚRODOWISKA
	Aktywizacja osób bezrobotnych
	Realizacja projektu „KAŻDY MOŻE BYĆ AKTYWNY ZAWODOWO - kompleksowy program wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z Gminy Mniów
	Realizacja Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014-2020 - Podprogramu 2019 roku.
	Asystent rodziny
	Piecza zastępcza
	Świetlica środowiskowo – socjoterapeutyczna „Promyk”
	Wsparcie dla osób starszych i niepełnosprawnych
	Gminny Zespół Interdyscyplinarny
	Punkt Interwencji Kryzysowej
	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego
	Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych
	Gmina Mniów w 2019 r. współpracowała w realizacji Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Raka Piersi i Szyjki Macicy. Badania kobiet odbywały się w ruchomych mammobusach i cytomammobusach wystawianych przez prywatne podmioty lecznicze z: Łodzi, Gdańska i Kielc. W roku 2019 podczas czterokrotnego pobytu w Mniowie przebadano ok. 100 kobiet. W ramach współpracy urząd uczestniczył w dystrybucji ogłoszeń o terminie badań, zapewniał miejsce postoju mammobusu oraz energii elektrycznej do zasilenia aparatury mammobusu.
	Na terenie gminy Mniów znajdują się trzy ośrodki zdrowia, w tym dwa publiczne: Gminny Ośrodek Zdrowia w Mniowie i jego filia w Grzymałkowie oraz jeden niepubliczny Mniów-Raszówka. Ponadto w Mniowie funkcjonuje prywatny gabinet stomatologiczny.



