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Szanowni Państwo 

Raport o stanie gminy Miedziana Góra 

opracowano w związku z art. 28 a ustawy  

o samorządzie gminnym.  Celem przygotowania 

raportu było uzyskanie dokładnego wglądu  

w sytuację gospodarczą i społeczną gminy 

Miedziana Góra. Zgromadzone zostały 

szczegółowe dane o aspektach funkcjonowania 

gminy według stanu na dzień 31.12.2018 r., jak 

również  

w niektórych przypadkach odnoszące się do lat 

poprzednich. Dzięki temu zaistniała możliwość 

dokonania analizy poziomu rozwoju gminy na 

przestrzeni ostatnich kilku lat. Raport ukazuje 

również trendy rozwojowe i jest podstawą do 

obiektywnej, opartej na faktach, oceny możliwości 

dalszego rozwoju gminy. 

Raport zawiera analizę następujących obszarów działalności gminy: 

 demografia, 

 finanse gminy, 

 inwestycje gminne i inne zadania remontowe zrealizowane w sołectwach, 

 działalność gospodarcza, 

 warunki życia mieszkańców (infrastruktura techniczna: wodociągi, kanalizacja, drogi, 

gospodarka odpadami), 

 zagospodarowanie przestrzenne, 

 oświata, 

 polityka społeczna, 

 środowisko, 

 kultura, turystyka, sport i rekreacja 

 

Dla opracowania raportu szczególnie cenna okazała się wiedza pracowników Urzędu Gminy 

Miedziana Góra i innych jednostek organizacyjnych gminy oraz szereg dokumentów, będących  

w posiadaniu Urzędu, a także informacje zamieszczone na stronach internetowych, jak również dane 

udostępnione w Banku Danych Terytorialnych Głównego Urzędu Statystycznego. 
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1. CHARAKTERYSTYKA GMINY 

1.1. Położenie i powierzchnia gminy 

Gmina Miedziana Góra położona jest w centralnej części województwa świętokrzyskiego,  

w bezpośrednim sąsiedztwie miasta Kielce. Gmina graniczy: 

 od południowego - zachodu z Gminą Piekoszów, 

 od zachodu z Gminą Strawczyn, 

 od północnego-zachodu z Gminą Mniów, 

 od południowego - wschodu z Gminą Masłów, 

 od północnego-zachodu z Gminą Zagnańsk, 

 od południa z Gminą Kielce. 

 

 

 

Rysunek 1. Położenie Gminy Miedziana Góra w powiecie kieleckim. 

Źródło: www.wikipedia.pl 

Powierzchnia gminy Miedziana Góra wynosi 7 111 ha. Przez Gminę Miedziana Góra 

przebiegają droga krajowa S-7 Gdańsk-Warszawa-Kielce–Kraków-Chyżne o długości na terenie gminy 

7,5 km, droga krajowa nr 74 Kraśnik-Opatów-Kielce-Sulejów-Łódź o długości na terenie gminy 13,3 

km, droga wojewódzka nr 748 Miedziana Góra-Ruda Strawczyńska o długości na terenie gminy 4,0 
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km oraz droga wojewódzka nr 750 Ćmińsk-Lekomin o długości na terenie gminy 1,6 km. Na  sieć 

osadniczą gminy składa się 10 sołectw: Bobrza, Ciosowa, Ćmińsk Kościelny, Ćmińsk Rządowy, 

Kostomłoty Drugie, Kostomłoty Pierwsze, Miedziana Góra, Porzecze, Przyjmo oraz Tumlin-Wykień. 

Trzeba podkreślić,  

iż sołectwa Ćmińsk Kościelny oraz Ćmińsk Rządowy tworzą osadniczo w istocie jedną miejscowość tj. 

Ćmińsk, z  kolei  w  sołectwie  Tumlin- Wykień  należy podkreślić  istnienie  dwóch  odrębnych  

miejscowości tj. Tumlina-Wykień oraz Tumlina-Podgród. Największymi obszarowo sołectwami są: 

Kostomłoty Pierwsze, Ćmińsk Rządowy oraz Kostomłoty Drugie, z kolei najmniejsze sołectwa to: 

Porzecze, Bobrza i Przyjmo.  

 

1.2. Władze lokalne i gminne jednostki organizacyjne 

Rada Gminy Miedziana Góra liczy 15 radnych. Przy Radzie działają następujące stałe komisje: 

 Komisja Rewizyjna,  

 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, 

 Komisja inwestycji i Rozwoju Gminy, 

 Komisja Budżetu, Rolnictwa i Promocji Gminy, 

 Komisja Zdrowia, Oświaty i Spraw Społecznych. 

 

Struktura organizacyjna Urzędu Gminy Miedziana Góra kształtuje się następująco: 

 Referat Organizacyjny i spraw obywatelskich, 

 Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Nieruchomościami, 

 Referat Finansowy i Księgowości Podatkowej, 

 Referat Promocji, Kultury, Oświaty i Środków Zewnętrznych. 

Gminne jednostki organizacyjne: 

1) Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedzianej Górze 

2) Gminna Biblioteka Publiczna w Miedzianej Górze 

3) Szkoła Podstawowa w Porzeczu, 

4) Zespół Szkół w Kostomłotach Drugich, 

5) Zespół Szkół w Ćmińsku, 

6) Samorządowy Ośrodek Zdrowia w Miedzianej Górze, 

7) Samorządowy Ośrodek Zdrowia w Ćmińsku, 

8) Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji Miedziana Góra, 

9) Zakład Gospodarki Komunalnej w Miedzianej Górze Sp. Z o.o. 

1.3. Sołectwa 

W skład Gminy Miedziana Góra wchodzi 10 sołectw: 

1) Bobrza, 
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2)Ciosowa, 

3) Ćmińsk Kościelny, 

4) Ćmińsk Rządowy, 

5) Kostomłoty Drugie, 

6) Kostomłoty Pierwsze, 

7) Miedziana Góra, 

8) Porzecze, 

9) Przyjmo, 

10) Tumlin Wykień. 

1.3. Ludność i dynamika zmian 

Gminę Miedziana Góra według danych ewidencji ludności tutejszego urzędu Gminy, 

zamieszkuje 11 363 mieszkańców (stan na koniec grudnia 2018 r.). 

 

Liczba ludności – stan na 31. grudzień każdego roku 

Rok 
 
Liczba mieszkańców 
 

zmiana 

2018 
 
11 363 
 

+72 

2017 
 
11 291 
 

+119 

2016 
 
11 172 
 

+57 

2015 
 
11 115 
 

 

Źródło: Ewidencja ludności Urząd Gminy 

Największy wpływ na liczbę ludności w gminie ma przyrost naturalny, który w ostatnich 

czterech latach kształtuje się na poziomie pomiędzy 120 – 130 urodzeń. Co istotne liczba urodzeń jest 

wyższa o około 35 % od liczby zgonów rok do roku we wskazanym okresie. Wpływ na zwiększającą się 

liczbę mieszkańców ma ponadto rozwój budownictwa jednorodzinnego i osiedlanie się nowych 

mieszkańców, głównie z terenu Miasta Kielce, któremu to rok do roku ubywa mieszkańców kosztem 

sąsiadujących gmin. 

Rok 
Statystyka migracyjna 

Urodzenia Zgony Zameldowania Wymeldowania Przemeldowania Migracje 

2018 122 90 304 231 55 0 

2017 120 84 301 180 57 1 

2016 128 72 237 179 54 3 
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2015 125 87 309 194 45 0 

Źródło: Ewidencja ludności Urząd Gminy 

 

1.4. Podmioty gospodarcze 

Zgodnie z Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej (CEIDG), według 

stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. ilość zarejestrowanych podmiotów gospodarczych, które mają 

główne miejsce prowadzenia działalności w gminie Miedziana Góra obejmowała 1220 firm.  

 

Gmina Miedziana Góra 

Podmioty gospodarki narodowej ogółem 

2015 2016 2017 2018 

1100 1116 1151 1220 
Źródło: Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Regionalnych i CEIDG. 

 

Podmioty gospodarcze funkcjonujące na terenie gminy to przede wszystkim małe i średnie 

zakłady rodzinne prowadzące działalność jako osoby fizyczne. Do wiodących branż w gminie zaliczyć 

należy: usługi ogólnobudowlane, handel i naprawy pojazdów samochodowych.  

Korzystne położenie Gminy Miedziana Góra ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo miasta 

Kielce i bliskość drogi ekspresowej i krajowej sprawia, że teren gminy może być atrakcyjny dla 

potencjalnych inwestorów. W związku z tym że potencjał gospodarczy Gminy ze względu na jej 

położenie, nie został w poprzednich latach wykorzystany, to jednym z priorytetów na najbliższą 

przyszłość  jest wykorzystanie atutów Gminy i pozyskiwanie inwestorów.  

2. SYTUACJA FINANSOWA GMINY 

Budżet gminy na rok 2018 został zatwierdzony Uchwałą nr XXXII/302/17  Rady Gminy 

Miedziana Góra z dnia 28 grudnia 2017 roku. 

W budżecie na 2018 rok zgodnie z w/w uchwałą: 

- Planowane dochody gminy zostały ustalone w wysokości  52 453 333,00zł, 

- Planowane wydatki gminy zostały ustalone w wysokości   59 896 834,41zł. 

Udział dochodów własnych w dochodach ogółem  wyniósł 12,09% a  udział wydatków majątkowych  

w wydatkach ogółem  25, 21%. Zadłużenie  do dochodów ogółem to 21,95%  (11 149 464PLN). 

Poziom wolnych środków na rok 2019  2 982 630PLN 

W wyniku dokonanych zmian w budżecie gminy i wieloletniej prognozie finansowej przez Radę 

Gminy i Wójta Gminy, wielkości zaplanowane w budżecie na dzień 31 grudnia 2018 roku 

przedstawiają się następująco: 
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Dochody gminy: 

 

 Plan 55 858 439,80 

 Wykonanie  50 784 162,54 

 % wykonania 90,92% 

w tym: 

dochody bieżące 

 

 Plan 43 902 138,39 

 Wykonanie 43 553 323,49 

 % wykonania 99,21% 

dochody majątkowe  

 Plan 11 956 301,41 

 Wykonanie 7 230 839,05 

 % wykonania 60,48% 

 

Wykonanie dochodów za rok 2018 – 50 784 162,54 

dochody z PIT 9 865 857 

dotacje na zadania bieżące 13 312 395,12 

dotacje na zadania majątkowe 7 229 639,05 

dochody z mienia 33 144,91 
Źródło: Ref. Finansowy i Księgowości Podatkowej Urzędu Gminy Miedziana Góra 

 

Wydatki gminy 

 

 Plan 64 039 396,92 

 Wykonanie 55 099 296,37 

 % wykonania 86,04% 

W tym: 

Wydatki bieżące 

 

 Plan 42 335 888,57 

 Wykonanie 38 956 172,52 
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 % wykonania 92,02% 

 

Wydatki majątkowe 

 

 Plan 21 703 508,35 

 Wykonanie 16 143 123,85 

 % wykonania 74,38% 
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Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich  w 2018 roku 

 

Lp. Dział  Rozdział Nazwa zadania 
Nakłady 
finansowe 

Planowane 
wydatki                
w roku 
budżetowym 

Planowane 
wydatki                
w roku 
budżetowym po 
zmianach 

Wykonane 
wydatki               
w roku 
budżetowym 
2018  

 Ogółem 
poniesione 
wydatki 

% 
wykon
ania 
9:5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 400 40002 
Budowa sieci wodociągowej ul. Malachitowa i ul. Mineralna w 
Miedzianej Górze 

60 000,00 55 000,00 0    

2 600 60014 
Wykonanie projektu budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej ul. 
Herby  ul. Łazy,  ul .Laskowa,  ul. Wykień 

265 000,00 265 000,00 265 000,00 110 000,00 110 000,00 41,51 

3 600  60016 
Opracowanie dokumentacji technicznej ul. Stadionowa i dr. równoległa 
do św. Jana w msc. Kostomłoty  Pierwsze  -inicjatywa lokalna 

60 000,00 60 000,00 60 000,00    

4 600 60016 Budowa drogi gminnej w msc. Ćmińsk ul. Jana Pawła II na odcinku 700m 60 000,00 60 000,00 60 000,00    

5 600 60016 
Przebudowa wraz z odwodnieniem drogi gminnej ul. Kamienna w msc. 
Miedziana Góra 

760 000,00 754 000,00 532 848,00 - 5 461,20 0,72 

6 600 60016 

Rozbudowa dr. gm. nr 0290T wraz z odwodnieniem na ul. Leśnej w msc. 

Ciosowa oraz na działce dr. nr 399 msc. Ćmińsk na dł. 1790m (w tym 

proj. i odszkod) 

60 000,00 60 000,00 60 000,00    

7 600 60016 Budowa systemu odwodnienia centrum gminy Miedziana Góra  286 000,00 20 000,00 20 000,00 - 57 268,80 20,02 

8 600 60017 Budowa drogi wewnętrznej w msc. Kostomłoty Pierwsze ul. Działkowa 40 000,00 40 000,00 40 000,00    

9 600 60017 „Projekt mostu nad rzeką Bobrza w ciągu ul. Staszica w msc. Bobrza” 75 000,00  25 000,00    

10 630 63095 

Opracowanie dok. proj. dla zad. Budowa ciągu pieszo -rowerowego  przy 

DW750 na odcinku od km0+000 do km. 13+919”- poprawa infrastruktury 

w zakresie sportu i rekreacji  (pomoc fin. dla WŚ) 

60 824,00 60 824,00 0    

11 700 70005 
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gm. 

Miedziana Góra  
10 610 000,00 2 948 665,00 2 948 665,00 2 948 580,09 

3 094 330,09 

 
29,16 
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12 710 71004 wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego  697 107,00 140 000,00 47 000,00  188 475,18 27,04 

13 801 80195 
Rozwój infrastruktury edukacyjnej wraz z wyposażeniem na terenie 

Gminy Miedziana Góra 
968 986,00 968 986,00 968 986,00 872 222,81 878 922,81 90,71 

14 853 85395 
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Miedziana 

Góra 
52 182,60 9 356,40 9 356,40 9 356,40 32 389,20 62,07 

15 853 85395 „(do)ROBOTY” 481 597,93 249 550,23 284 957,22 250 583,32 447 226,03 92,86 

16 853 85395 
Nasza droga do sukcesu. Kompetencje kluczowe oraz metoda 

eksperymentu w SP w Porzeczu 
208 486,25  71 500,00 48 167,50 48 167,50 23,10 

17 900 90001 
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej ul. Topolowa, Stadionowa w 

Kostomłotach Drugich 
350 000,00 50 000,00 0    

18 900 90001 Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Barwna w msc. Tumlin Wykień 350 000,00 100 000,00 0    

19 900 90001 Budowa sieci kanalizacyjnej ul. Malachitowa i ul. Mineralna w MG 150 000,00 145 000,00 0    

20 900 90001 
Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej etap IV msc. zad. 1 Tumlin, 

Miedziana Góra, Ciosowa i Cminsk (2009-2019) 
3 917 800,00 800 000,00 950 000,00 947 211,91 4 241 447,50 108,26 

Źródło: Ref. Finansowy i Księgowości Podatkowej Urzędu Gminy Miedziana Góra 
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W 2018 r. na terenie Gminy Miedziana Góra realizowane były działania z tzw. Funduszu 

Sołeckiego. Gmina przeznaczyła na niego blisko 300 tys. zł. Podział środków na poszczególne 

sołectwa przedstawia poniższa tabela: 

 

 

Realizacja budżetu (fundusz sołecki) 

Lp. Sołectwa Plan Wykorzystanie 

1 2 7 10 

1 Sołectwo Bobrza 22 413,23  22 412,01     

2 Sołectwo Ciosowa 21 639,14  21 600,00     

3 Sołectwo Ćmińsk Kościelny 35 185,60  34 811,60     

4 Sołectwo Ćmińsk Rządowy 35 185,60  35 025,03     

5 Sołectwo Kostomłoty Drugie 35 185,60  32 511,31     

6 Sołectwo Kostomłoty Pierwsze 35 185,60  35 185,60     

7 Sołectwo Miedziana Góra 35 185,60  35 163,86     

8 Sołectwo Porzecze 18 965,04  18 965,04     

9 Sołectwo Przyjmo 25 544,75 25 544,75 

10 Sołectwo Tumlin Wykień 35 185,60  35 157,46     

  
OGÓŁEM 299 675,76 296 376,66 

Źródło: Ref. Finansowy i Księgowości Podatkowej Urzędu Gminy Miedziana Góra 

 

 

 

Należności  wymagalne gminy z tytułu  podatków i opłat na koniec roku  wynoszą:  1 737 090,86zł. 

w tym: 

 podatkowych od osób prawnych, ogółem:  19 399,47zł 

Na zaległości podatkowe od osób prawnych organ podatkowy wystawił 34 upomnienia, celem 

uregulowania zaległości  przez organ egzekucyjny w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w 

administracji,  

 zaległości w płatnościach podatkowych osób fizycznych, ogółem:  447 143,32zł  

Na zaległości podatkowe od osób fizycznych  organ podatkowy wystawił 137 upomnień, celem 

uregulowania zaległości i 63  tytuły wykonawcze, celem ściągnięcia należności przez organ 

egzekucyjny w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, zaległość w opłacie 

planistycznej stanowi kwotę 107 714,38 na które wystawiono  4 upomnienia,  na kwotę 90 613,10zł 

ustanowiono hipotekę. 
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 Zaległości z tyt. opłaty śmieciowej od osób fizycznych wynoszą 26 638,87zł 

 

 

Na zaległości z tytułu opłaty za odpady komunalne od osób fizycznych  organ podatkowy 

wystawił  117 upomnień celem uregulowania zaległości   i wystawił 83 tytuły  wykonawcze, celem 

ściągnięcia należności przez organ egzekucyjny w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym   w 

administracji.    

Najwyższe zaległości występują w dziale 855 rozdział 85502 § 2360 są to zaległości z tytułu świadczeń 

alimentacyjnych w kwocie 871 140,26zł.  

Zobowiązania niewymagalne gminy stanowią kwotę 2 306 793,39zł, są to zobowiązania z tyt. 

pochodnych od wynagrodzeń tj. ZUS, US, faktury z terminem płatności w 2019 roku, oraz naliczona 

„13” na 2019 rok,   na dzień 31-12-2018 roku gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.  

Wykonane wydatki bieżące są niższe od wykonanych dochodów bieżących zgodnie  z art. 242 ust. 

ustawy o finansach publicznych. 

W 2018 roku przychody budżetu gminy jako wolne środki stanowiły kwotę 1 622 858,12zł, 

gmina dokonała spłaty kredytów i pożyczek w wysokości 2 172 308zł, wynikające z harmonogramu 

spłat zgodnie z podpisanymi umowami, spłaty udzielonych pożyczek wyniosły 33 600,00zł, udzielono 

pożyczki w wysokości 60 000,00zł. Gmina w 2018 roku zaciągnęła kredyt długoterminowy w 

wysokości 8 800 000,00zł.  

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi 11 149 464,00zł, co stanowi  21,95 % 

wykonanych dochodów za rok 2018. 

Analizując wykonanie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów budżetu gminy za 2018 

rok, należy stwierdzić, że uzyskane wskaźniki finansowe są prawidłowe.  

  

 3. Uchwały Rady Gminy            

 

W 2018 roku Rada Gminy Miedziana Góra podjęła 74 uchwały w kadencji 2014 – 2018 oraz 

17 uchwał w nowej kadencji 2018 – 2023. Razem jest to 91 uchwał. Wszystkie uchwały w ramach 

nadzoru zostały przekazane do Wojewody Świętokrzyskiego oraz do Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Kielcach. Zostały ogłoszone w BIP natomiast te, które stanowiły akty prawa miejscowego 

ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego tj. 38  uchwał. Podjęte uchwały 

w zależności od ich treści były przekazane właściwym jednostkom do realizacji. 

 

             Do jednych z ważniejszych  uchwał podjętych w 2018 r. należą: 

1. 11 uchwał zmieniających budżet gminy. 

2. 9 uchwał zmieniających wieloletnią prognozę finansową gminy na lata 2018 – 2029. 
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3. Uchwały o udzieleniu pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego i Województwa 

Świętokrzyskiego na realizację wspólnych inwestycji. 

4. Uchwalenie nowego Statutu Gminy Miedziana Góra i Gminnej Biblioteki Publicznej  

w Miedzianej Górze oraz dokonanie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Miedzianej Górze w związku z przyjęciem nowych zadań do realizacji. 

5. W związku ze zmianą ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

oraz o bezpieczeństwie imprez masowych podjęto nową uchwałę w sprawie ustalenia 

maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Przed podjęciem uchwały 

zasięgnięto opinii jednostek pomocniczych gminy (sołectw). 

6. Uchwalenie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy 

Miedziana Góra. 

7. Podjęcie uchwał dotyczących zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 

w sołectwach naszej Gminy jak również uchwał o przystąpieniu do zmian w planie 

zagospodarowania przestrzennego. 

8. Uchwały dotyczące wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Gminy 

Miedziana Góra. 

9. Uchwała o powołaniu składów osobowych komisji stałych Rady Gminy. 

10. Uchwała upoważniająca Wójta Gminy do zarządzenia wyborów sołtysów w Gminie Miedziana 

Góra. 

 

Wykaz wszystkich uchwał podjętych w 2018 r. stanowi zał. 1 do raportu. 

 

4. PLANOWANIE PRZESTRZENNE I INWESTYCJE 

4.1 Planowanie przestrzenne 

  

   1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miedziana 
Góra - uzgodnienia i opinie Gmina uzyska do końca listopada 2018; 03.12.2018 przekazanie 
urbaniście dokumentów w celu wprowadzenia zmian wynikających z uzyskanych uzgodnień i opinii 
(okres na wprowadzenie zmian 7 dni) wyłożenie studium do publicznego wglądu w grudniu 2018r. 
Wprowadzenie zmian wynikających z uwag złożonych podczas publicznego wyłożenia projektu 
studium oraz przekazanie tut. urzędowi projektu planu celem uchwalenia na sesji Rady Gminy ma 
nastąpić w terminie 7 dni od daty przekazaniu Urbaniście uwag. Planowane uchwalenie Studium - 
luty 2019 r. Projekt opracowuje Pan Rafał Kozieł - koszt opracowania studium 70 470 zł brutto. 
 

2. Zmiana nr 1 mpzp sołectwa Tumlin - urbanista wykonuje zmianę w planie na własny koszt  
w związku z ujawnionymi wadami mpzp sołectwa Tumlin, planowane uchwalenie to marzec 2019 r. 
Natomiast zaistniały sytuacje, w których mieszkańcy nie zgadzają się na przeprowadzenie drogi 
wewnętrznej na działkach budowlanych oraz wnoszą o przekwalifikowanie drogi wewnętrznej na 
drogę publiczną. W związku z tym przychylając się do próśb mieszkańców, które nie są ujawnionymi 
wadami mpzp mogą wystąpić dodatkowe koszty za dodatkowe zmiany. Ponadto, postępowanie 
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planistyczne ulegnie wydłużeniu ze względu na wprowadzenie tych zmian, ponieważ projekt będzie 
musiał zostać poddany ponownym uzgodnieniom. 
     

3. Kostomłoty Pierwsze część wschodnia centrum - do końca listopada 2018 trwały 
uzgodnienia, następnie zostają one przesłane do urbanisty wykonującego niniejszy projekt mpzp. 
Opracowanie tego planu trwa od 2010 r. w którym to została uchwalona uchwała dnia 28.10.2010 r. 
o przystąpieniu do sporządzenia mpzp Kostomłotów Pierwszych części wschodniej. W dniu 
08.10.2013 r. zostało podpisane porozumienie o współpracy w zakresie realizacji inwestycji celu 
publicznego pn.: " Budowa linii 220kV Radkowice - Kielce Piaski z rozbudową stacji Kielce Piaski i 
stacji Radkowice" między Gminą Miedziana Góra a Przedsiębiorstwem Budownictwa 
Elektroenergetycznego ELBUD Warszawa Sp. z o.o. W niniejszym porozumieniu firma ELBUD 
zobowiązała sie do pokrycia kosztów administracyjno- prawnych działań Gminy związanych z 
procedurami planistycznymi i realizacją niniejszego porozumienia do wysokości 15 tys. zł. Kwota ta 
została podzielona na dwie raty gdzie pierwsza w wysokości 50%  wpłynęła po 14 dniach od 
podpisania porozumienia natomiast druga rata zostanie dokonana w terminie 14 dni licząc od dnia 
uprawomocnienia się nowego mpzp dla obszaru lokalizacji Inwestycji. Dnia 02.02.2018 r. Wojewoda 
Świętokrzyski unieważnił całą uchwałę, wobec tego od tamtej pory projekt mpzp jest poprawiany 
zgodnie ze wskazanymi wadami w rozstrzygnięciu nadzorczym. 
     

4. Zmiana nr 1 w mpzp sołectwa Kostomłoty Pierwsze cz. IIA - jest to zmiana jednostkowa 
sporządzana na wniosek mieszkańca, w której tereny objęte wnioskiem zostają zmienione z terenów 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług na tereny usług. Zmianę przygotowuje Pan Rafał 
Kozieł. Projekt został już wyłożony do publicznego wglądu od 25.10.2018 do 15.11.2018 r.  Do końca 
listopada 2018 r. był czas na zgłaszanie uwag. Koszty dokumentacji pokrywa wnioskodawca. 
     

5. Mur Oporowy w Bobrzy - w kwietniu tego roku doszło do awarii Muru, gdzie fragment 
konstrukcji uległ oderwaniu. Do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków została wysłana prośba  
o wykonanie oględzin oraz ustalenie sposobu działania zmierzającego do zabezpieczenia obiektu.  
Po oględzinach Gmina uzyskała w czerwcu ub.r. zalecenia pokontrolne od Konserwatora Zabytków,  
w których: 
   
- zabezpieczenie należy wykonać do 30.10.2018 r.,   
- zlecono wykonanie dokumentacji przedstawiającej sposób tymczasowego zabezpieczenia muru 
oporowego przez osobę posiadającą uprawnienia w niniejszym zakresie, 
   
- Gmina będzie kontynuować starania o pozyskanie środków na sporządzenie dokumentacji 
projektowej oraz na docelowe zabezpieczenie i remont muru, 
   
- Gmina winna prowadzić systematyczne, coroczne usuwanie zieleni pojawiającej się na Murze 
Oporowym zarówno na jego licach jak i koronie i w razie konieczności uzupełniać pojawiające się 
ubytki, 
   
- Gmina przygotowała program postępowania i sposobu usuwania zieleni do 30.09.2018 r.,   
- Gmina do końca roku 2018 r. oczyściła wyremontowane już odcinki muru z porastającej zieleni.  
  
   

Zlecono wykonanie ekspertyzy stanu technicznego wraz z projektem tymczasowego 
zabezpieczenia uszkodzonego fragmentu obiektu zabytkowego firmie MGM Partner Sp. z o.o. Sp. k. 
Przedstawione przez firmę projektową rozwiązanie zabezpieczenia muru zostało pozytywnie 
zaopiniowane przez Konserwatora Zabytków. Koszt wykonania tymczasowego zabezpieczenia 
południowej części Muru Oporowego w kosztorysie inwestorskim wykazał 422 004,40 zł. Gmina 
poinformowała Konserwatora zabytków, iż koszt wykonania tymczasowego zabezpieczenia muru 
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przekracza w obecnej chwili możliwości finansowe Gminy i nie jest w stanie wykonać całego 
zabezpieczenia muru w bieżącym roku, dlatego też zwróciła się do autora opracowania projektu 
zabezpieczenia o możliwość etapowania prac zabezpieczających, gdzie uzupełnienie wygrodzenia 
muru, usunięcie roślinności z powierzchni Muru oraz jego zabezpieczenie wykona w roku bieżącym. 
Gmina stara się o dofinansowanie od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na wykonanie 
całkowitego zabezpieczenia fragmentu Muru od strony południowej tj. od ul. Staszica. 

 

4.2 Inwestycje 

Trwały wzrost gospodarczy nie jest możliwy bez inwestycji. Dlatego szanse rozwoju 

gospodarczego gminy oceniać można m.in. na podstawie zakresu i rodzaju prowadzonych tam 

inwestycji, dokonywanych przez wszystkich inwestorów, a nie tylko inwestycji dokonywanych przez 

gminę. Zainteresowaniem władz samorządowych (opracowujących gminne programy i strategie,  

w tym strategie i programy inwestycyjne) powinny więc cieszyć się nie tylko inwestycje finansowane 

bezpośrednio przez gminę, lecz także inwestycje dokonywane przez inne podmioty na terenie gminy. 

Rozwój wielu innych inwestycji w gminie zależy od tego, co i kiedy ona zbuduje. Dlatego władze 

gminy powinny zdawać sobie sprawę ze znaczenia inwestycji gminnych i tak je planować, aby 

powodowały rozwój kolejnych, już nie przez gminę prowadzonych inwestycji. 

W 2018 r. Gmina Miedziana Góra miała zaplanowane w budżecie wydatki na inwestycje w 

kwocie – 21 703 508,35. Wykonanie wydatków inwestycyjnych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 

2018 r. zamknęło się w kwocie 16 143 123,85.  

Szczegółowy wykaz inwestycji stanowi załącznik nr 2 do Raportu. 

5. GOSPODARKA ODPADAMI I OCHRONA ŚRODOWISKA 

 „Program Ochrony Środowiska dla gminy Miedziana Góra na lata 2016-2019 

z perspektywą na lata 2020-2023” jest podstawowym narzędziem prowadzenia polityki ochrony 

środowiska na terenie gminy. Powyższy program został przyjęty uchwałą Nr XXI/173/16 Rady Gminy 

Miedziana Góra z dnia 29 września 2016 roku. W ramach realizacji programu w 2018r. stale 

podejmowane są działania mające na celu poprawę jakości środowiska. Były to przede wszystkim: 

- budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Ćmińsku ul. Wyrowce, Tumlin – Podgród, 

Miedziana Góra, Kostomłoty Pierwsze  – 1900  m  

- budowa sieci kanalizacyjnej  w miejscowościach:  

 Ciosowa – 7,2 km, 

 Tumlin – Wykień – 13 km,  

 Ćmińsk – 2,6 km,  

 Kostomłoty Pierwsze, Miedziana Góra, Tumlin – Wykień – łącznie 2 km, 

 

- realizacja „Programu usuwania i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z terenu Gminy 

Miedziana Góra na lata 2014 – 2032”. Program został przyjęty uchwałą Nr VIII/66/15  Rady Gminy 

Miedziana Góra z dnia 23 lipca 2015 roku . 
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Gmina Miedziana Góra realizując założenia programu wykonała zadanie pn. "Demontaż, 

usuwanie, transport i utylizacja odpadów zawierających azbest z terenu gminy Miedziana góra w 

2018 r." za łączną kwotę 53 046,90 zł brutto.  

Na realizację w/w zadania Gmina Miedziana Góra otrzymała dofinansowanie ze środków: 

 Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 25 

895 zł, 

 własne środki finansowe w kwocie 27 151.90 zł. 

Zakres rzeczowy zadania obejmował: 

 demontaż pokryć dachowych zawierających azbest, transport zdemontowanych pokryć 

dachowych, zdeponowanie i unieszkodliwienie na składowisku odpadów – 907,00 m2, 

 usuwanie odpadów zawierających azbest zalegających na posesjach - transport, 

zdeponowanie i unieszkodliwienie na składowisku odpadów –  13 847.00 m2. 

W ramach  realizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Miedziana 

Góra”  w 2018r. –  usunięto 14754 m2 płyt azbestowych z 76 nieruchomości. 

 

- realizacja "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Gminy Miedziana Góra w 2018 roku" 

Powyższy program został przyjęty uchwałą Nr XXXIII/319/2018 Rady Gminy Miedziana Góra  

z dnia 1 marca 2018 roku. "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miedziana Góra w 2018 roku", zgodnie z art. 11a ustawy  

o ochronie zwierząt obejmował realizację takich zadań jak: 

1. zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt,  

2. opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie, 

3. odławianie bezdomnych zwierząt, 

4. obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt,  

5. poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, 

6. usypianie ślepych miotów, 

7. wskazanie gospodarstwa rolnego, w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt 

gospodarskich, 

8. zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych 

z udziałem zwierząt. 

W ramach realizacji powyższego programu z terenu Gminy Miedziana Góra odłowiono i zapewniono 

opiekę 40 zwierzętom oraz sfinansowano zabiegi sterylizacji  114 zwierząt z terenu Gminy Miedziana 

Góra. 
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W ramach gospodarki odpadami systemem gospodarowania odpadami zostały objęte 

wszystkie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. System obejmuje wyłącznie odpady 

wytworzone w gospodarstwach domowych.  

W okresie od 01.01.2018  roku do 31.12.2018 zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach odbiór odpadów komunalnych i ich zagospodarowanie od właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych realizowane było przez Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe 

„ZIELIŃSKI”, ul. Klasztorna 27a, 26-035 Raków. System gospodarki odpadami zakłada zmniejszenie 

ilości wytwarzanych odpadów  u źródła i prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów. Selektywna 

zbiórka polega na gromadzeniu odpadów przez właścicieli nieruchomości w określonych frakcjach, co 

ułatwia dalsze przetwarzanie odpadów. 

 W ramach gminnego systemu, z gospodarstw domowych odbierane były następujące rodzaje 

odpadów: 

1) bezpośrednio z nieruchomości: 

- odpady zmieszane (niesegregowane), 

- odpady ulegające biodegradacji, 

- papier i tektura, 

- tworzywa sztuczne, metal i opakowania wielomateriałowe, 

- szkło, 

- popiół, 

2) w systemie obwoźnych zbiórek: 

- odpady wielkogabarytowe (np. meble), 

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

- zużyte opony. 

W 2018 r. łącznie odebrano 1 551,80 ton odpadów. 

Na terenie gminy Miedziana Góra funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

(PSZOK), który zlokalizowany jest w Kostomłotach Drugich, ul. Ekologiczna 24.  

W okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. do PSZOK przyjmowane były w ilości nieograniczonej 

następujące frakcje odpadów pochodzące z gospodarstw domowych z terenu gminy Miedziana Góra: 

- przeterminowane leki i chemikalia,  

- zużyte akumulatory, ogniwa i baterie, 

- zużyte opony,  

- odpady zielone (części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych                            i 

ogrodów), 

- popiół, 

- meble i inne odpady wielkogabarytowe, 
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- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

- odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne. 

Do PSZOKU przyjęto 184.860 ton odpadów. 

 

W 2018 r.  zrealizowano kolejną edycję zadania pn. „Zakup drzew i krzewów miododajnych 

oraz ich nasadzenie na terenie gminy Miedziana Góra”. Podstawą realizacji powyższego zadania była 

umowa nr 13/2018 z dnia 15.03.2018r. zawarta pomiędzy Powiatem Kieleckim a Gminą Miedziana 

Góra. Zakupiono 43 szt. drzew i krzewów miododajnych, które posadzono na terenach przy placu 

zabaw w Ćmińsku na ul. Jana Pawła II. 

Gmina realizując zadania związane z ochrona środowiska działa w oparciu o „Plan gospodarki 

niskoemisyjnej dla gminy Miedziana Góra”, który został przyjęty uchwałą Nr VIII/67/15 Rady Gminy 

Miedziana Góra z dnia 23 lipca 2015 roku. Celem realizacji gospodarki niskoemisyjnej w Gminie 

Miedziana Góra jest zrównoważana i zintegrowana gospodarka energetyczna, wykorzystująca 

odnawialne źródła energii, dążąca do redukcji zużycia energii oraz emisji dwutlenku węgla 

w perspektywie do 2020r.  

W związku z realizacją postawionych celów zrealizowano:   

- w 2018 r. została wykonana termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Kostomłotach Drugich 

zgodnie z zadaniem „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy 

Miedziana Góra”, z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii,  która obejmowała wymianę stolarki 

drzwiowej i okiennej zewnętrznej,  ocieplenie ścian, przebudowę dachu i orynnowania, wymianę 

parapetów i źródeł ciepła c.o. oraz wymianę i regulacja instalacji c.o. Zainstalowana została także 

nowa, energooszczędna instalacja elektryczna i oświetlenie wewnętrzne, jak również system 

wentylacji i klimatyzacji. 

Ponadto w 2019 r. zaplanowana jest termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Porzeczu 

oraz Ośrodka Zdrowia w Kostomłotach Drugich wraz z montażem odnawialnych źródeł energii, oraz 

na 2020 r. zaplanowana jest termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Ćmińsku 

z zamontowaniem odnawialnych źródeł energii oraz wymianą kotła grzewczego na kocioł gazowy;  

- dopłaty do komunikacji zbiorowej na 3 liniach: Kielce – Ćmińsk, Kielce – Bobrza,   Tumlin – Ćmińsk;  

- przebudowa drogi ul. Wyrowce – 842 m;  

-  modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne we wszystkich sołectwach Gminy 

Miedziana Góra –  zmodernizowano łącznie 1390 źródeł oświetlenia gminnego w tym wymiana 1290 

sztuk opraw oświetleniowych oświetlenia drogowego starego typu, dogęszczenie oświetlenia 

drogowego w celu spełnienia normy oświetleniowej oraz modernizacja 79 punktów sterujących 

oświetleniem,  dzięki tej inwestycji można uzyskać  w skali roku spadek emisji gazów cieplarnianych 

szacowany na 746,31 tony równoważnika CO oraz  zaoszczędzić energię elektryczną w ilości 919,10 

MWh/rok;  

- przystąpiono do realizacji zadania pn „Zielone Gminy Zagnańsk i Miedziana Góra”, które jest 

realizowane w ramach działania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego „Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych”, 

polegający na instalacji na obiektach prywatnych ogniw fotowoltaicznych oraz kolektorów 
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słonecznych  

– w projekcie udział bierze 170 gospodarstw domowych,  

6 Dokumenty planistyczne 

Studium uwarunkowań: 

Obowiązujące studium zostało przyjęte uchwałą Nr XIV/119/2000 Rady Gminy w Miedzianej 

Górze z dnia 31 maja 2000 r. wraz z późniejszymi zmianami i obowiązuje na terenie całej gminy 

Miedziana Góra. 

Ostatnia ocena aktualności studium zgodnie z art. 32 ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1945) została 

opracowana  

w czerwcu 2016 r. i została przyjęta uchwałą XVIII/146/16 Rady Gminy Miedziana Góra  

z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Miedziana Góra oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego gminy Miedziana Góra. Według w/w oceny aktualności studium 

stwierdzono iż wobec aktualnych potrzeb rozwojowych gminy oraz zgodności  

z obowiązującymi przepisami i uwarunkowaniami z zakresu planowania przestrzennego, 

obowiązujące studium uznaje się jako nieaktualne. Mając powyższe na uwadze oraz podjętą przez 

Radę Gminy Miedziana Góra Uchwałę nr XXXVI/335/10 z dnia 28 października 2010  

r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia nowej edycji Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Miedziana Góra, w czerwcu 2016 r. rozpoczęto prace 

mające na celu uchwalenie nowej edycji w/w Studium, którego przyjęcie planowane jest  

w okresie najbliższych kilku miesięcy. 

Plan Zagospodarowania Przestrzennego 

Gmina Miedziana Góra posiada jedenaście miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:  

1. Sołectwo Bobrza – Uchwała Nr XXIV/167/2005 z dnia 23.03.2005 r.  

2. Sołectwo Ciosowa – Uchwała nr XXII/166/2005 z dnia 23.03.2005 r. z późn. zm. 

3. Sołectwo Ćmińsk Kościelny – Uchwała nr XX/148/2004 z dnia 30.12.2004 r. z późn. zm. 

4. Sołectwo Ćmińsk Rządowy – Uchwała nr XIX/135/2004 z dnia 08.12.2004 r. z późn. zm. 

5. Sołectwo Kostomłoty Pierwsze – Uchwała nr XXVI/207/05 z dnia 19.10.2005 r. z późn. zm. 

6. Sołectwo Kostomłoty Pierwsze część II A – Uchwała nr VII/53/15 z dnia 26.06.2015 r. 

7. Sołectwo Kostomłoty Drugie – Uchwała nr XXXII/253/06 z dnia 28.04.2006 r. z późn. zm. 

8. Sołectwo Miedziana Góra – Uchwała nr XXIII/165/2012 z dnia 28.12.2012 r. z późn. zm. 

9. Sołectwo Porzecze – Uchwała nr XV/112/2004 z dnia 25.06.2004 r. z późn. zm. 

10. Sołectwo Tumlin – Uchwała nr X/78/15 z dnia 24.12.2015 r. 

11. Sołectwo Przyjmo – Uchwała nr XV/114/2004 z dnia 25.06.2004 r. z późn. zm. 

Ostatnia ocena aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie 

gminy Miedziana Góra zgodnie z art. 32 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  

z dnia 27 marca 2003 r. (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1945) została opracowana w czerwcu 2016 r. i została 
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przyjęta uchwałą XVIII/146/16 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie 

oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Miedziana Góra oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Miedziana Góra. 

Według w/w oceny aktualności uznano, iż obowiązujące miejscowe plany zachowują swoją częściową 

aktualność.  

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obejmują 5590 ha powierzchni gminy 

Miedziana Góra co stanowi 78,6 % jej powierzchni. Według oceny aktualności miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego analiza złożonych przez mieszkańców wniosków wykazała,  

iż w dalszym ciągu na terenie gminy Miedziana Góra utrzymuje się zapotrzebowanie na tereny 

inwestycyjne. W strukturze wniosków przeważają zapotrzebowania o tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zmian związanych z rozwojem usług i działalności pozarolniczej, 

gdzie największe zapotrzebowanie na tereny inwestycyjne odnotowano w sołectwach Kostomłoty 

Drugie, Ćmińsk Kościelny, Ćmińsk Rządowy oraz Bobrza, najmniejsza natomiast w miejscowości 

Tumlin. Według powyższego, w najbliższych latach planowane jest uchwalenie nowych miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Ćmińsk oraz Kostomłoty Drugie.  

Program opieki nad zabytkami (art. 87 ustawy o ochronie zabytków) 

Rada Gminy Miedziana Góra uchwałą nr XXXII/305/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. podjęła 

Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Miedziana Góra na lata 2018 - 2021. 

Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Miedziana Góra został sporządzony zgodnie  

z art. 87 ustawy o ochronie zabytków z dnia 23 lipca 2003 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2067). Zawarto  

w nim m.in. Uwarunkowania wewnętrzne ochrony dziedzictwa kulturowego zawarte w Strategii 

Rozwoju Gminy Miedziana Góra do roku 2025, Programie Rewitalizacji Gminy Miedziana Góra na lata 

2016-2023, Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, Miejscowych 

planach zagospodarowania przestrzennego. Dokonano charakterystyki zasobów oraz analizę stanu 

dziedzictwa i krajobrazu kulturowego. Wskazano zabytki wpisane do gminnej ewidencji zabytków 

gminy Miedziana Góra zawierającej 36 zabytków nieruchomych (obecnie 35) oraz 33 stanowiska 

archeologiczne, gdzie zabytkami o najwyższym znaczeniu dla gminy uznano Pozostałości zakładu 

Wielkopiecowego w msc. Bobrza, Zespół kościoła parafialnego p.w. Św. Trójcy w msc. Ćmińsk 

Kościelny, Kaplicę p.w. Przemienienia Pańskiego na Górze Grodowej – Tumlin Węgle, Rezerwat 

Archeologiczno-Geologiczny „Góra Grodowa” msc. Tumlin – Podgród, Zespół kaplicy p.w. 

Przemienienia Pańskiego w msc. Kostomłoty Pierwsze, Kaplice p.w. Św. Barbary  

w msc. Miedziana Góra. Oceniono stan dziedzictwa kulturowego gminy oraz wykonano analizę szans  

i zagrożeń. Celem niniejszego programu jest poprawa stanu zachowania obiektów zabytkowych oraz 

ich ochrona i rewaloryzacja realizowana zarówno przez Gminę jak i przez prywatnych właścicieli 

obiektów w celu zachowania ładu przestrzennego oraz rozwoju turystyki i szeroko rozumianej 

gospodarki, co w konsekwencji zaowocuje utrwaleniem poczucia tożsamości społeczności lokalnej.  

Poniżej zamieszczono zestawienie priorytetów, kierunków działań i zadań gminnego programu opieki 

nad zabytkami Gminy Miedziana Góra. 

 Priorytet I: Rewaloryzacja dziedzictwa kulturowego jako element rozwoju społeczno - 

gospodarczego gminy, 

 Priorytet II: Promocja i popularyzacja dziedzictwa kulturowego, 

 Priorytet III: Edukacja i szerzenie wiedzy o regionalnym dziedzictwie kulturowym, 

 Priorytet IV: Rozszerzenie zasobu i ochrony dziedzictwa kulturowego. 
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Do tej pory nie wykonano sprawozdania z realizacji niniejszego programu. Sprawozdanie należy 

wykonać pod koniec 2019 r. bądź na początku 2020 r. 

 

Gminny Program rewitalizacji 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r.  

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Rada Gminy Miedziana Góra dnia 29 grudnia 2016 r. podjęła uchwałę  

nr XXIV/200/16 w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy Miedziana Góra na lata 2016-

2023.  

Dokument niniejszy stanowi narzędzie planowania, koordynowania i integrowania różnorodnych 

aktywności w ramach rewitalizacji. Jest wieloletnim programem działań w sferze społecznej, 

gospodarczej, przestrzennej, infrastrukturalnej, środowiskowej, kulturowej, zmierzający  

do wyprowadzeni obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysu. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie 

rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014–2020, wydanych przez Ministra Rozwoju w 

dniu 2 sierpnia 2016 roku wyznaczono obszar zdegradowany, na który składają się jednostki 

referencyjne charakteryzujące się problemami w sferze społecznej, przy jednoczesnym 

występowaniu problemów przynajmniej w jednej innej sferze oraz największą liczbą 

zidentyfikowanych negatywnych zjawisk,  

tj. ≥ 11. Zgodnie z powyższym na terenie Gminy Miedziana Góra obszar zdegradowany zajmuje 44,7 

km2, co stanowi 62,9 % pow. gminy i zamieszkiwany jest przez 6 486 osób, tj. 59 % ogółu 

mieszkańców gminy, a obejmuje sołectwa: Ćmińsk Rządowy (16), Ciosowa (15), Bobrza (12), 

Miedziana Góra (12), Kostomłoty Pierwsze (11), Porzecze (11).  

Zgodnie z w/w wytycznymi wyznaczono obszar rewitalizacji, który obejmuje całość bądź część 

obszaru zdegradowanego, cechującego się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk. Niniejszy 

obszar zajmuje powierzchnię 7,10 km2 (9,98% ogólnej pow. gminy) i jest zamieszkały przez 3 181 

osób (28,94% ludności ogółem gminy) i obejmuje tereny sołectwa Miedziana Góra, ciosowa i część 

sołectwa Bobrza.  

Określono strategiczne kierunki działań dla wyznaczonego obszaru rewitalizacji  na terenie 

Gminy Miedziana Góra: wizję (planowany efekt), misję oraz 2 główne cele rewitalizacji, wokół których 

skoncentrowane zostały kierunki działań. Pierwszym celem jest wzmocnienie kapitału społecznego 

gminy i zbudowanie tożsamości lokalnej poprzez włączanie społeczne grup wykluczonych  

i zagrożonych ubóstwem oraz pobudzanie aktywności i integracji mieszkańców wraz ze wspieraniem 

inicjatyw w partnerstwach międzysektorowych. Drugim celem jest stworzenie funkcjonalnej  

i bezpiecznej przestrzeni publicznej bazującej na lokalnych zasobach poprzez kształtowanie 

bezpiecznej, estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej oraz zachowanie i udostępnianie 

dziedzictwa kulturowego oraz rozwijanie bazy rekreacyjno – wypoczynkowej.  

 

Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy 

Na dzień 31 grudnia 2018 r. obowiązywał wieloletni program gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem gminy uchwalony przez Radę Gminy Miedziana Góra w dniu 30 grudnia 

2014 r. uchwałą  

nr III/11/14. Przedmiotowy dokument został sporządzony na lata 2015-2020.  
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Gmina dysponuje 7 lokalami mieszkalnymi o średnim standardzie technicznym i o łącznej 

powierzchni użytkowej 158,40 m2 w budynku położonym w Ćmińsku przy ul. Staszica oraz 120,60 m2 

w budynku położonym w Kostomłotach Drugich przy ul. Ks. J. Przyłęckiego 1. Wszystkie lokale 

mieszkalne są wynajęte na czas nieokreślony. 

Na lata prognozowania nie było przewidzianej budowy nowych lokali mieszkalnych, a jedynie bieżące 

remonty techniczne istniejących obiektów. Ponadto, zgodnie z programem nie były sprzedawane 

nieruchomości lokalowe. W okresie prognozowania nie zostały zmienione stawki czynszu lokali 

mieszkalnych. Koszty pozyskane z opłat czynszowych w pełni pokrywały koszty administrowania 

budynkami. Z tytułu wynajmu nieruchomości lokalowych Gmina Miedziana Góra uzyskała przychód  

w wysokości 14463,36 zł. 

W wyniku otrzymanych wyroków sądowych Gmina Miedziana Góra zobowiązana jest 

zapewnić lokale socjalne 2  rodzinom. Z uwagi na brak wolnych lokali socjalnych Gmina płaci 

Nadleśnictwu Kielce oraz Polskim Kolejom Państwowym odszkodowania z tytułu nie zapewnienia 

lokali osobom wobec których została orzeczona eksmisja.  

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości gminnych 

Gmina Miedziana Góra w dniu 31 grudnia 2018 r. była właścicielem nieruchomości o pow. 

69,6077 ha z czego 31,2072 ha położone było pod drogami i parkingami. Pozostałe tereny gminy 

zabudowane były obiektami związanymi z szeroko pojętą administracją publiczną, ochroną zdrowia 

i mieszkalnictwem, związane z obiektami sportu, turystyki i rekreacji, a także obiektami związanymi 

z dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków. Gmina ponadto dysponuje nieruchomościami 

niezabudowanymi przeznaczonymi pod zabudowę mieszkalną oraz terenami rolnymi. Ponadto we 

władaniu gminy znajdują się tereny zajęte pod drogi o pow. 33,8119 ha, których stan prawny nie 

został dotychczas uregulowany. 

W ciągu 2018 roku Gmina Miedziana Góra uzyskała prawo własności do nieruchomości: 

- z mocy prawa w wyniku wydanych decyzji podziałowych Wójta Gminy Miedziana Góra – teren  

o powierzchni 0,2467 ha; 

- z mocy prawa w wyniku wydanych decyzji Wojewody Świętokrzyskiego o stwierdzeniu nabycia 

działek – tereny o powierzchni 0,6384 ha (w tym teren o powierzchni 0,3430 ha poprzednio 

ujawniony jako znajdujący się w posiadaniu gminy); 

- na podstawie zawartych umów kupna – teren o powierzchni 1,2459 ha; 

- na podstawie zawartych umów darowizny – teren o powierzchni 1,2928 ha; 

- na podstawie zawartej umów zamiany – teren o powierzchni 0,2000 ha. 

W wyniku powyższego do Gminnego Zasobu Nieruchomości zostały wpisane grunty 

o powierzchni łącznej 3,6238 ha. Ponadto, w wyniku aktualizacji powierzchni nieruchomości teren 

stanowiący własność Gminy został zwiększony o 0,0207 ha. W kolejnych latach planowana jest 

kontynuacja prac mających na celu regulacje stanów prawnych nieruchomości którymi włada Gmina, 

a także nabywanie nieruchomości niezbędnych do realizacji inwestycji.  

W 2018 r. Gmina Miedziana Góra nie sprzedawała nieruchomości. Decyzją Starosty 

Kieleckiego, dwie działki o pow. łącznej 0,8725 ha zostały zwrócone poprzednim właścicielom,  

ze względu na niewykorzystanie na cel wywłaszczenia. Jedna działka teren o powierzchni 0,3200 ha 
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została przeznaczona do zamiany. W wyniku powyższego z Gminnego Zasobu Nieruchomości zostały 

wykreślone grunty o powierzchni łącznej 1,1925 ha.  

Gmina udostępnia nieruchomości z zasobu w formach umów najmu, dzierżawy oraz udostępnienia 

nieruchomości pod inwestycje liniową. Z tytułu udostępniania nieruchomości Gmina Miedziana Góra 

uzyskała przychód w wysokości 32079,14 zł. 

Aktualizacja Planu Rozwoju Szkół Gminy Miedziana Góra do 2023 roku” 

Dokument przyjęty przez Radę Gminy Miedziana Góra w dniu 14.11.2018r (uchwała nr XLI/384/18) 

Opracowanie „Aktualizacji Planu Rozwoju Szkół Gminy Miedziana Góra do 2023 roku” 

wynikało z reorganizacji działania placówek oświatowych znajdujących się na terenie Gminy 

Miedziana Góra w odniesieniu do reformy edukacji wdrożonej od 1 września 2017r a także na 

podstawie analizy obecnego sytuacji edukacji w Gminie Miedziana Góra. 

„Plan Rozwoju Szkół Gminy Miedziana Góra do 2023 roku” (Dokument przyjęty przez Radę Gminy 

Miedziana Góra w dniu 29.11.2016r (uchwała nr XXIII/190/2016 oraz „Aktualizacja Planu Rozwoju 

Szkół Gminy Miedziana Góra do 2023 roku” wyznaczają kierunki prowadzenia racjonalnej polityki 

społecznej oraz zadania podmiotom odpowiedzialnym za: tworzenie infrastruktury (władze gminy), 

jakości edukacji (placówki oświatowe), budowanie więzi społecznych i wzmacnianie aktywności 

lokalnej (organizacje pozarządowe), z uwzględnieniem zewnętrznych i wewnętrznych uwarunkowań. 

Zaproponowane działania mają wnieść pozytywne zmiany w system edukacji, między innymi dzięki 

wykorzystaniu środków zewnętrznych, w tym pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.  

Wizja: Szkoła miejscem wszechstronnego rozwoju uczniów zapewniająca wysoki standard procesu 

edukacyjnego na rzecz rozwoju intelektualnego i duchowego, kształtowania umiejętności i postaw 

w atmosferze przyjaźni, życzliwości przez kompetentny i ambitny zespół kadry wychowawczej oraz 

nowoczesną bazę oświatową. 

W dążeniach osiągnięcia wizji przyświecają wyznaczone w Planie Rozwoju Szkół Gminy Miedziana 

Góra do 2023 roku 4 cele strategiczne oraz przypisane im cele operacyjne: 

 

 

       Cel operacyjny 1.1 

• Podejmowanie działań w zakresie ulepszenia 

infrastruktury edukacyjnej i dydaktycznej w 

tym zagospodarowanie i modernizacja 

terenów przyszkolnych  

      Cel operacyjny 1.2 

• Stworzenie warunków do rozwoju kultury 

fizycznej oraz udziału w turniejach  

i zawodach sportowych 

 

 

 

 

       

       Cel operacyjny 2.1 

• Wyposażenie szkół w nowoczesne pomoce 

Cel strategiczny 1 

Infrastruktura dydaktyczna i 

sportowa placówek oświatowych na 

wysokim poziomie 

Cel strategiczny 2                                                

Placówki oświatowe wyposażone w 

najnowsze pomoce dydaktyczne  
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dydaktyczne, edukacyjne i inne 

 

 

 

 

 

 

        Cele operacyjny 4.1  

• Kształtowanie u dzieci i młodzieży postawy 

szacunku dla środowiska naturalnego 

 Cel operacyjny 4.2   

• Współpraca ze środowiskiem lokalnym 

 

 

 

We wrześniu 2018r opracowany został Raport z przeprowadzonego monitoringu i ewaluacji 

Planu Rozwoju Szkół Gminy Miedziana Góra do 2023 roku. Na podstawie przeprowadzonego 

monitoringu oraz wynikającej z niego aktualizacji dokumentu można wnioskować, iż Program jest 

realizowany we właściwym kierunku w odniesieniu do wszystkich celów szczegółowych. 

Zwracając szczególną uwagę na stopień realizacji poszczególnych części składowych zadań 

zawartych w analizowanym dokumencie, można wnioskować, iż do roku 2023 włącznie,  wszystkie 

założenia dokumentu zostaną zrealizowane. W kontekście zmian w prawodawstwie oraz zaistnienia 

uwarunkowań i okoliczności wpływających na działania podejmowane przez Gminę obrano nowe 

kierunki działań zmierzające do poprawy infrastruktury edukacyjnej pod kątem potrzeb uczniów oraz 

kadry pedagogicznej. Pomimo wsparcia ze strony Gminy Miedziana Góra, m.in. poprzez realizację 

licznych projektów infrastrukturalnych oraz edukacyjnych należy kontynuować działania w obrębie 

placówek oświatowych celem zapewnienia możliwości dalszego rozwoju i dostosowania ich do 

wyższych standardów. Konieczność dalszego doposażania i modernizowania placówek oświatowych, 

niewątpliwie jest związana z reformą edukacji reorganizującą ich funkcjonowanie. 

Podstawą rozwoju każdego społeczeństwa jest potencjał ludzki. Sprawny i efektywny system 

edukacyjny jest więc warunkiem dobrego i równego startu życiowego oraz dalszego 

         

Cel strategiczny 3  

     Cel operacyjny 3.1  

• Zapewnienie dzieciom i młodzieży  

szerokich umiejętności przekazywanych 

innowacyjnymi metodami nauczania 

     Cel operacyjny 3.2  

• Zapobieganie patologiom społecznym oraz 

promocja zdrowego stylu życia 

Cel operacyjny 3.3  

• Doskonalenie kadry pedagogicznej 

Wysoka jakość kształcenia i 

zaspakajanie indywidualnych 

potrzeb edukacyjnych oraz rozwój 

kompetencji kluczowych 

Cel strategiczny 4  

Budowa warunków współpracy z 

otoczeniem i działania na rzecz 

aktywności uczniów w życiu 

społecznym 
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wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży. Podział kompetencji w zarządzaniu sferą publiczną 

państwa sprawia,  

że najważniejsze zadania związane z prowadzeniem edukacji na poziomie przedszkolnym, 

podstawowym i gimnazjalnym spoczywają na samorządzie gminnym. Subwencja oświatowa 

przekazywana gminom jest niewystarczająca. Gmina Miedziana Góra chcąc utrzymać standardy 

edukacyjne ponosi zwiększone wydatki na tę sferę życia publicznego (nakłady własne na oświatę 

wzrastają z roku na rok).  Dlatego koniecznym jest nie tylko utrzymanie istniejącej sieci szkół, ale 

również ich rozbudowa i doposażenie, aby zapewnić kompleksowe warunki nauki. 

 

Strategia Wyrównywania Szans Edukacyjnych w Gminie Miedziana Góra na lata 2013 - 2020 

Dokument przyjęty: Uchwała Nr XXX/246/13  Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 20 listopada 2013 

roku. 

W 2012 roku gmina Miedziana Góra  przystąpiła do projektu „Rozwój postaw obywatelskich 

na terenach wiejskich” prowadzonym przez Fundację Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego. 

Celem projektu jest zwiększenie partycypacji obywatelskiej w formułowaniu i monitorowaniu 

wdrażania polityki wyrównywania szans edukacyjnych w 10 gminach wiejskich w województwach: 

lubelskim, małopolskim, podkarpackim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim. Jednym z głównych 

działań projektu jest wypracowanie „Strategii wyrównywania szans edukacyjnych w Gminie 

Miedziana Góra na lata 2013 – 2020”.  

Strategia wyrównywania szans edukacyjnych na terenie gminy stanowi jedną z podstaw do 

prowadzenia racjonalnej polityki społecznej, a także wyznacza zadania podmiotom odpowiedzialnym 

za tworzenie infrastruktury (władze gminy), jakość edukacji (placówki oświatowe), budowanie więzi 

społecznych i wzmacnianie aktywności lokalnej (organizacje pozarządowe). Warto więc też zadbać  

o spójność wypracowanej w gminie „Strategii wyrównywania szans edukacyjnych” z programami 

wychowawczymi placówek oświatowych. Strategia wyrównywania szans edukacyjnych, w tym 

edukacji małych dzieci, to plan długofalowego działania władz gminy oraz lokalnych instytucji i 

organizacji pozarządowych, z uwzględnieniem zewnętrznych i wewnętrznych uwarunkowań, którego 

celem jest realizacja potrzeb i aspiracji lokalnej społeczności, w oparciu o realnie oszacowane, 

istniejące  

i potencjalne siły i środki pozostające w dyspozycji gminy. 

Strategia zakłada realizację sformułowanych celów strategicznych (głównych) w ośmioletnim 

horyzoncie czasowym, poprzez wdrożenie przyporządkowanych celom operacyjnym (cząstkowym), 

konkretnych programów działań. Realizacja strategii wyrównywania szans edukacyjnych, zakłada 

korzystanie ze środków publicznych wewnętrznych i zewnętrznych, w tym ze środków UE. 

 

Wizja rozwoju edukacji w gminie w kontekście wyrównywania szans edukacyjnych, w tym edukacji 

małych dzieci, jest szerokim zbiorem pomysłów jej mieszkańców, dotyczącym przyszłego jej rozwoju, 

funkcjonowania w gminie, pozytywnych zmian - wizję można scharakteryzować zdaniem „edukacja 

naszych oczekiwań".  

W Gminie Miedziana Góra stworzone są dobre warunki dla rozwoju dziecka. Organizowane są 

atrakcyjne i bezpieczne zajęcia skierowane do dzieci od najmłodszych lat, o różnych potrzebach  

i oczekiwaniach, z wykorzystaniem wykwalifikowanej kadry pedagogicznej i specjalistycznej oraz 

bazy dydaktycznej i lokalnych zasobów. Zapewniony jest równy dostęp do tej oferty dla wszystkich 
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zainteresowanych. Rodzice uzyskują wsparcie w rozwijaniu umiejętności rodzicielskich, są dumni  

z miejsca zamieszkania. Władze samorządowe, instytucje gminne, organizacje społeczne angażują 

się w działania na rzecz edukacji. 

 

Misja jest natomiast zwięzłym ujęciem najważniejszych założeń wizji - w formie krótkiego zapisu. 

Wyrównywanie szans edukacyjnych w Gminie Miedziana Góra poprzez doskonalenie warunków 

rozwoju dziecka. Społeczność lokalna włącza się do wspierania dzieci w ich rozwoju dbając o równe 

szanse, bez względu na miejsce zamieszkania, status materialny i społeczny rodziny, sprawność  

i płeć. 

 

Cele strategiczne mają za zadanie wyznaczenie głównych obszarów działań, na jakich należy 

skupić się na przestrzeni najbliższych 10 lat, aby móc osiągnąć wyrównanie szans edukacyjnych, w 

tym edukacji małych dzieci. Każdemu z celów strategicznych przyporządkowanych jest kilka celów 

operacyjnych (krótkoterminowych). Są one określone w ten sposób, aby ich realizacja przyczyniała się 

w sposób bezpośredni lub pośredni do osiągnięcia celu głównego (strategicznego).  

 

 Cel strategiczny I 

UPOWSZECHNIENIE EDUKACJI DLA DZIECI W WIEKU OD 0 DO 5 LAT 

Lp. Cele operacyjne 

1 Nowe oferty zajęć edukacyjnych dla dzieci od 0 do 3 lat i ich rodziców 

2 Wzbogacenie oferty edukacyjnej dla dzieci od 3 do 5 lat 

3 Kontynuacja zajęć edukacyjnych dla przedszkolaków 

4 Poprawa sytuacji w infrastrukturze 

 

 

Cel strategiczny II 

WZMOCNIENIE WSPÓŁPRACY LOKALNEJ ORAZ POPRAWA ŚWIADOMOŚĆ RODZICÓW W 

OBSZARZE WYCHOWANIA I EDUKACJI 

Lp. Cele operacyjne 

1 Wzmocnienie rodziców w zakresie wspierania wczesnego rozwoju dzieci. 

2 Poprawa współpracy społeczności lokalnej w zakresie edukacji i wspólnego spędzania czasu z 

dziećmi 

3 Poprawa dostępu do informacji i jej lepszy przepływ 

 

 Cel strategiczny III 

ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU DZIECI DO SPECJALISTÓW 
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Lp. Cele operacyjne 

1 Zapewnienie specjalistycznej pomocy dzieciom z problemami rozwojowymi 

2 Umożliwienie uczestnictwa w zajęciach kompensacyjno- korekcyjnych 

3 Wzmocnienie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach trudnych 

 

Działania przewidziane w dokumencie nadal i sukcesywnie są realizowane. 

 

Strategia Rozwoju Gminy Miedziana Góra do roku 2025 

 Dokument przyjęty przez Radę Gminy Miedziana Góra w dniu 26 czerwca 2015 r. (uchwała  

nr VII/56/15) 

„Strategia Rozwoju Gminy Miedziana Góra do roku 2025” jest jednym z najważniejszych 

dokumentów strategicznych Gminy. Przez najbliższe kilka lat będzie to dokument planistyczny, który 

będzie nie tylko wyznaczał kierunki rozwoju oraz cele jakie chcemy osiągnąć, ale będzie również 

wyrazem aspiracji, jakie mamy jako wspólnota samorządowa. 

Wizja: Gmina Miedziana Góra przyjaznym miejscem oferującym wysoką jakość życia oraz 

wypoczynku, świadomie kształtująca relacje pomiędzy sferą społeczną, gospodarczą i środowiskową.  

 

 Cele strategiczne Gminy Miedziana Góra  

Wzrost atrakcyjności Gminy Miedziana Góra jako miejsca zamieszkania, 

Wzrost atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Gminy Miedziana Góra, 

Wzrost potencjału gospodarczego Gminy Miedziana Góra,  

Cele operacyjne bezpośrednio wiążą się z celami strategicznymi: uszczegółowiają je oraz przyczyniają 

się do realizacji jednego, dwóch lub trzech w/w celów. 

Cele strategiczne oraz operacyjne Gminy Miedziana Góra 

 Cele strategiczne 

 

Wzrost atrakcyjności 

Gminy Miedziana Góra 

jako miejsca 

zamieszkania 

Wzrost atrakcyjności 

turystycznej i 

rekreacyjnej Gminy 

Miedziana Góra 

Wzrost potencjału 

gospodarczego Gminy 

Miedziana Góra 

    

1 cel  

operacyjny 
Rozbudowa i modernizacja komunalnej infrastruktury technicznej 

\    
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2 cel  

operacyjny 

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury 

turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej 
 

    

3 cel  

operacyjny 

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej  

oraz zapewnienie bezpieczeństwa komunikacyjnego 

    

4 cel  

operacyjny 

Poszerzenie oferty 

oświatowej i edukacyjnej 
  

    

5 cel  

operacyjny 

Poprawa zewnętrznej i wewnętrznej  

dostępności komunikacyjnej gminy 
 

    

6 cel  

operacyjny 
Wzrost aktywności obywatelskiej, społecznej i gospodarczej 

    

7 cel  

operacyjny 
  

Rozwój sektora mikro  

i małych przedsiębiorstw 

    

8 cel  

operacyjny 
Poprawa ładu przestrzennego w gminie 

    

9 cel 

operacyjny 
Promocja oferty turystycznej i rekreacyjnej gminy  

    

10 cel  

operacyjny 

Osiągnięcie i utrzymanie dobrego  

stanu środowiska naturalnego 
 

    

11 cel  

operacyjny 

Osiągnięcie wysokiej 

jakości usług ochrony 

zdrowia 
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7 PRZYNALEŻNOŚĆ DO ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ 

Lokalna Grupa Działania Dorzecze Bobrzy 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dorzecze Bobrzy"  powstało 10 grudnia 2005 r.  

W jego skład wchodzi 5 gmin: Miedziana Góra, Mniów, Strawczyn i Zagnańsk, oraz Piekoszów. 

Lokalna Grupa Działania "Dorzecze Bobrzy" jest tzw. Partnerstwem trójsektorowym. Oznacza to, że w 

skład LGD wchodzą partnerzy z sektora publicznego (Gminy), sektora gospodarczego (przedsiębiorcy) 

oraz sektora społecznego (Stowarzyszenia). Działalność LGD jest finansowana ze składek 

członkowskich oraz środków pozyskanych ze środków zewnętrznych; w szczególności ze środków Unii 

Europejskiej. Stowarzyszenie realizuje swoje działania statutowe poprzez realizację programu 

unijnego "LEADER". 

W ramach realizowanej przez Stowarzyszenie Lokalnej Strategii Rozwoju mieszkańcy terenu LGD 
mogą otrzymać dofinansowanie ze środków UE w następujących działaniach: 

 - Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, 
 - Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, 
 - Odnowa i rozwój wsi, 
 - Małe projekty, 

 

Kielecki Obszar Funkcjonalny (KOF)  

Kielecki Obszar Funkcjonalny został wyznaczony w oparciu o delimitację Ministerstwa 
Rozwoju Regionalnego (dokumentem Zasady Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce z 
lipca 2013), a jego ostateczna liczebność została ustalona na 12. Dla wyznaczonego obszaru 
opracowana  
została „Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego  
na lata 2014-2020” w oparciu o Porozumienie z dnia 11 maja 2015 (z późniejszymi  
zmianami), określające zasady współpracy przy przygotowaniu i realizacji 
instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego, podpisane 
przez: Miasto Kielce, Gminę i Miasto Chęciny, Miasto i Gminę Chmielnik, Miasto i Gminę Daleszyce, 
Gminę Górno, Gminę Masłów, Gminę Miedziana Góra, Miasto i Gminę Morawica, Gminę Piekoszów, 
Gminę Sitkówka-Nowiny, Gminę Strawczyn oraz Gminę Zagnańsk. 

Podstawą prawną działania ZIT KOF jest Porozumienie z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie 
powierzenia zadań Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje 
Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego  
na lata 2014-2020 oraz Porozumienie z dnia 11 maja 2015 r. z późniejszymi  
zmianami określające zasady współpracy przy przygotowaniu i realizacji 
instrumentu  Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego. 
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Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) -jest to nowy mechanizm opierający się na terytorialnej 
logice interwencji, poprzez który będą wdrażane strategie terytorialne dla określonych typów 
obszarów. 

Realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych przyświecają trzy podstawowe cele: 

 promowanie partnerskiego modelu współpracy różnych jednostek administracyjnych  
na miejskich obszarach funkcjonalnych, 

 zwiększenie efektywności podejmowanych interwencji poprzez realizację zintegrowanych 
projektów odpowiadających w sposób kompleksowy na potrzeby i problemy miast i 
obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie, 

 zwiększenie wpływu miast i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie na kształt i sposób 
realizacji działań wspieranych na ich obszarze w ramach polityki spójności. 

Wykaz projektów zrealizowanych, będących w trakcie realizacji a także zaplanowanych w najbliższym 

czasie stanowi załącznik nr 3.  
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8 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY 

Zakład Gospodarki Komunalnej 

Działalność produkcyjna, eksploatacyjna i remontowa 

 

I. Produkcja wody – prowadzona  jest z ujęcia wód podziemnych Ćmińsk -Wyrowce, gmina Miedziana 

Góra . W miejscowości Wyrowce znajdują się dwie studnie : studnia zasadnicza S-2, studnia awaryjna 

S-1, z których woda jest czerpalna zestawami pompowymi i przewodem tłocznym  Ø 150 mm 

tłoczona do zbiornika wyrównawczego V=2x 150m3, gdzie odbywa się w razie potrzeby okresowy 

kontakt wody z chlorem. Studnie pracują naprzemiennie. 

Ze zbiornika wodę czerpią dwa zestawy pomp: 

 zestaw pomp tłoczących wodę do zewnętrznej sieci wodociągowej oraz zbiornika  ZBW – 1  

w Ćmińsku; 

 zestaw pomp tłoczących wodę do zewnętrznej sieci wodociągowej oraz przepompowni, która 

zasila w wodę zbiornik ZBW - 2 (2x300m3) w Miedzianej Górze – Zagórzu. 

Sterowanie pracą pomp odbywa się automatycznie przy pomocy linii sterowniczej. 

Badania jakości wody prowadzone są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia  

7 grudnia 2017r  w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi raz w miesiącu. Na 

podstawie tego rozporządzenia  sporządzono  w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym 

Inspektorem sanitarnym w Kielcach harmonogram badań jakości wody dostarczonej do odbiorców  

w ramach monitoringu kontrolnego i przeglądowego. Próby wody do badań pobiera przedstawiciel 

Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o., mający  uprawnienia wydane przez Świętokrzyskiego 

Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz pracownik Państwowej Powiatowej Stacji 

Sanitarno - Epidemiologicznej. Badania wody wykonuje Laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno -

Epidemiologicznej w Kielcach.  Wyniki badań wody  publikowane są  na stronie internetowej zakładu. 

Techniczną obsługę Stacji Wodociągowej Zakład wykonuje we własnym zakresie. 

II. Sieć wodociągowa – na końcu okresu sprawozdawczego długość ogółem wynosiła 126,34 km. 

W 2018 roku wybudowano 1,97 km sieci wodociągowej. Na koniec 2018 roku do sieci 

wodociągowej przyłączone było  łącznie 3 716 gospodarstw, firm, instytucji. W 2018 roku przybyło 72 

przyłącz wodociągowych, w tym Zakład wybudował 29 sztuk. Ponadto wymieniono  pompy, 

naprawiono uszkodzone silniki na  kwotę 39 930,00  zł. 

W zakresie bieżącej eksploatacji i konserwacji usunięto 35  awarii na sieci wodociągowej. W tym 

czasie Zakład wykonał szereg prac poprawiających techniczną sprawność oraz ciągłości dostaw wody 

dla odbiorców. 

 

III. Kanalizacja sanitarna – na koniec okresu sprawozdawczego  długość sieci kanalizacyjnej wynosiła 

60,98 km. W 2018 roku wybudowano 3,8 km sieci kanalizacyjnej. Na koniec 2018 roku do sieci 

kanalizacyjnej przyłączone było  łącznie 1847  gospodarstw, firm i instytucji. Sieć kanalizacyjna 

stanowi zarówno kanały grawitacyjne jak i ciśnieniowe. W systemie ciśnieniowym pracuje aktualnie 

osiem przepompowni. 
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Sieć kanalizacyjna wybudowana została  w msc. Kostomłoty Pierwsze, Kostomłoty Drugie,  Miedziana 

Góra, Tumlin Wykień, Ciosowa. W okresie sprawozdawczym na sieci kanalizacyjnej wystąpiło 15 

zatorów. Czyszczenie przepompowni wykonywane jest systematycznie, co wpływa na  poprawę jej 

pracy. Na naprawę i konserwację pomp,  zakup motopompy w  roku  sprawozdawczym ZGK 

przeznaczył kwotę  ok. 14 600,00 złotych. 

W 2018 roku  przybyło 259 przyłącz kanalizacyjnych, w tym Zakład wybudował  115  sztuk. 

 

IV.  Oczyszczalnie ścieków –  oczyszczalnia ścieków: 

 mechaniczno – biologiczna w Kostomłotach Drugich, pracowała cały rok sprawozdawczy), 

 biologiczna przy ul. Podgród w msc. Ćmińsk (do marca 2019 roku). 

Oczyszczalnie ścieków  oczyszczały  ścieki komunalne z terenów Miedzianej Góry podłączonych 

do kanalizacji zbiorczej. Obecnie działająca oczyszczalnia mechaniczno – biologiczna, która oczyszcza 

miesięcznie od 21 686 m3 do 32 068 m3. Oczyszczone ścieki odprowadzane są do cieku pod nazwą 

,,Dopływ z Miedzianej Góry”, stanowiący dopływ rzeki Bobrza. 

Oczyszczalnia biologiczna obsługująca  osiedle domków jednorodzinnych przy ul. Podgród  

w Ćmińsku pracowała do marca 2019 roku, po tym terminie z uwagi na kończące się pozwolenie 

wodno-prawne oraz wysokie koszty jego przedłużenia, gmina zgłosiła  w Starostwie Powiatowym 

budowę oczyszczalni przydomowej o wydajności 5 m3/d z odbiornikiem ścieków o poj. 9m3. Po 

zakończeniu prac wóz asenizacyjny, należący do ZGK opróżnia zbiornik i przewozi ścieki do 

oczyszczalni w Kostomłotach Drugich, celem dalszego oczyszczenia. 

Badania ścieków w oczyszczalni w Kostomłotach Drugich  Zakład przeprowadza z częstotliwością  

narzuconą w obowiązującym dla danej oczyszczalni pozwoleniu wodno – prawnym, tj. 4 razy w roku. 

W 2018 roku nie odnotowano przekroczenia emisji ilości i dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń  

w oczyszczonych ściekach. ZGK wywozi od mieszkańców gminy nieczystości ze zbiorników 

bezodpływowych (szamb) samochodem Mercedes Axor (WUKO) . W roku sprawozdawczym ilość 

ścieków dowożonych wynosiła ok. 11 804m2 na rok (od 750 – 1 200 m2 miesięcznie). Pojazd ten 

wykorzystywaliśmy  jest również do usuwania zatorów na sieci kanalizacyjnej oraz czyszczenia 

przepompowni. 

 Na remonty na oczyszczalni  ścieków ( brama, rynny itp.),  naprawę  TV dozorowej ZGK przeznaczył 

kwotę 8 000 zł. 

V. Działalność pozostała 

Zakład Gospodarki Komunalnej zrealizował w roku sprawozdawczym  następujące zadania: 

• montaż  piłkochwytów na  terenie boiska sportowego w miejscowości Ćmińsk przy        

ul. Podgród o łącznej długości 90 mb; 

• przy murze oporowym na terenie dawnego Zakładu Wielkopiecowego w miejscowości 

Bobrza montaż ciągu barierek ochronnych; 

• wymiana płytek na 2 tarasach oraz pomalowanie barierek w Centrum Sportu Turystyki  

i Rekreacji w Ćmińsku; 

• wylanie fundamentów  pod pomnik upamiętniający 100-lecie niepodległości Polski, który 

stanął  na placu przed Urzędem Gminy w Miedzianej Górze; 
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• przebudowa pomieszczeń gospodarczych w budynku remizy OSP w Ćmińsku na 

pomieszczenie świetlicowe; 

• przeprowadzenie prac uszczelniających na dachu budynku szkoły w Ćmińsku; 

• montaż okien wraz z parapetami w Zespole Szkół w Kostomłotach i świetlicy wiejskiej Tumlin 

Wykień; 

• cyklinowanie i lakierowanie podłogi wraz z pomalowaniem linii na sali gimnastycznej w 

Szkole Podstawowej w Porzeczu; 

• wykonanie w remizie w Bobrzy sufitu podwieszanego z użyciem płyt gipsowo -kartonowych 

na stelażu z profili aluminiowych,  docieplenie go wełną mineralną o grubości 5 cm, 

pomalowanie  i montaż  lamp ledowych; 

• przygotowanie terenu pod montaż 12 wiat przystankowych  zlokalizowanych na terenie 

gminy Miedziana Góra; 

• przeprowadzenie adaptacji poddasza świetlicy wiejskiej w Kostomłotach  polegającą na 

zamontowaniu ścian, sufitów podwieszanych z użyciem płyt gipsowo -kartonowych na 

stelażu z profili aluminiowych, dociepleniu ich wełną mineralną o grubości 5 cm, 

pomalowaniu powstałych pomieszczeń, montażu drzwi, podłóg z paneli, położeniem płytek w 

łazienkach, ich wyposażeniem, ułożeniem  instalacji elektrycznej,  hydraulicznej oraz  lamp 

ledowych; 

• budowa parkingu wraz z utwardzeniem terenu pomiędzy Urzędem Gminy a remizą OSP w 

msc. Miedziana Góra; 

• poszerzenie pasa drogowego przy ul. Podglinie poprzez wycinkę drzew i krzaków oraz  

demontaż starego i montaż nowego ogrodzenia; 

• montaż tablic ogłoszeniowych i znaków drogowych ; 

• wykaszanie przy drogach gminnych o długości ok 76 km ;                                                                                     

• czyszczenie poboczy i rowów; 

• podcinanie gałęzi drzew i krzewów w pasach drogowych; 

• wykonanie prac  remontowych  na placach zabaw i siłowniach plenerowych; 

• poprawa kruszywem łamanym nawierzchni wskazanych dróg gminnych; 

• utwardzenie pobocza przy drogach gminnych ; 

• wykonanie zimowego utrzymania dróg gminnych; 

• wykonanie krótkich odcinków sieci wodno-kanalizacyjnych; 

 

Na potrzeby bieżącej działalności dokonano zakupów: drobnego sprzętu  ( wiertnica+ zestaw 

wierteł, pasy do prac budowlanych), czujnika do pomiaru gazów z oczyszczalni ,  zagęszczarki 120 kg, 

agregatu prądotwórczego,  2 komputerów do biura, cieplarkę do badań bakterii grupy coli, 

kserokopiarkę,  młotu udarowego, wiertarki, szlifierki kątowej, piły spalinowej, pompy głębinowej,  

kosy spalinowej, szalunków do wykopów,  regału do magazynu)  - na łączną kwotę 97 300,00 zł.                                                                                           
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Z własnych środków Zakład Gospodarki Komunalnej w Miedzianej Górze Sp. z o. o . 

• zakupił samochód  IVECO (koszt 51 tys zł ), MINI koparkę CAT (koszt 55 tys. zł), 

posypywarkę do piasku SCHMIDT (koszt 85 tys. zł) 

• zawarł umowę leasingową na samochód ciężarowy MAN,  na kwotę 399 tys. złotych (brutto).     

ZGK podpisał z Gminą kompleksową umowę na:  utrzymanie czystości na terenie gminy, 

sprzątanie i utrzymanie placów zabaw, siłowni plenerowych, koszenie rowów przydrożnych i terenów 

płaskich, obsługę imprez itp.  Zakład wymienił wodomierze, których upłyną okres legalizacji lub 

zostały uszkodzone  w ilości ok   645 szt. 

Po analizie poziomu należności u mieszkańców,  ZGK przekazywał systematycznie listy dłużników 

do kancelarii prawnej w celu wystosowania przez kancelarię ostatecznych przedsądowych wezwań 

do zapłaty. Uzgodnił z Urzędem Gminy procedurę egzekwowania przyłączenia się mieszkańców nie 

podłączonych do sieci kanalizacyjnej, a gdzie jest taka możliwość (gmina wysyła stosowne pisma). 

Efektem podjętych działań jest podłączenie do istniejącej sieci kanalizacyjnej 13 nieruchomości. 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

 Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych to dokument, który zwiera 

diagnozę sytuacji społecznej i prognozę zmian problemów społecznych w perspektywie lat 2017- 

2023. Identyfikacja najważniejszych kwestii społecznych została skonstruowana na podstawie 

przedłożonych materiałów statystycznych i urzędowych, a także instrumentów analizy strategicznej, 

do których należy zaliczyć identyfikację mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń lokalnego 

systemu polityki społecznej (SWOT). Z diagnozy wynikają obszary problemowe, nad którymi winna  

skupić się lokalna polityka społeczna ujęte w formę misji, celów strategicznych, operacyjnych  

i kierunków działań, które w sposób praktyczny wyznaczają działania poszczególnych podmiotów. 

 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych to usystematyzowana, długoterminowa  

i perspektywiczna koncepcja polityki społecznej, mająca na celu objęcie wparciem osoby dotknięte 

wykluczeniem społecznym oraz stworzenie optymalnych warunków dla funkcjonowania społeczności 

lokalnej. Głównym zadaniem strategii jest wyrównanie szans społecznych mieszkańców gminy dzięki 

efektywnej współpracy wszystkich partnerów działających w obszarze polityki społecznej. 

 W 2016 r. przeprowadzono badanie na terenie gminy Miedziana Góra, które miało na celu 

zdiagnozowanie oraz określenie głównych problemów występujących wśród społeczności lokalnej. 

Na podstawie otrzymanych wyników zostały podkreślone najważniejsze kwestie, wymagające uwagi 

ze strony władz samorządowych. 

1. Podstawowe problemy środowiskowe w opinii mieszkańców gminy Miedziana Góra. 

a) Za najważniejsze problemy w środowisku lokalnym mieszkańcy uznali bezrobocie, alkoholizm 

i zubożenie społeczeństwa. Z pewnością w tych sferach są największe oczekiwania wobec 

władz, związane z podjęciem działań umożliwiających zwiększenie poziomu zatrudnienia, 

przeciwdziałanie ubóstwu oraz rozwiązywanie problemu uzależnień. 

b) Bezrobocie przyczynia się do występowania wielu negatywnych zjawisk. Jednym 

z jego skutków jest ubożenie rodziny, które często prowadzi do narastania konfliktów 

i napięć między członkami rodziny oraz przyczynia się do powstawania patologii społecznych. 
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64,1% badanych mieszkańców gminy Miedziana Góra deklaruje, że doświadczyło w swoim 

życiu bezrobocia. 

c) Wśród najbardziej zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym grup 

w gminie, badani mieszkańcy wymieniają osoby uzależnione oraz osoby starsze. 

d) Zaledwie 14,6% badanych mieszkańców posiada wiedzę na temat działań prowadzonych 

przez władze lokalne, których celem jest wspieranie osób bezrobotnych oraz zagrożonych 

wykluczeniem społecznym. Należałoby zwrócić większą uwagę na dostępność oraz 

rozpowszechnienie informacji na temat działań podejmowanych przez władze lokalne w tym 

zakresie. 

e) Problem nadużywania alkoholu jest wymieniany jako jeden z najważniejszych problemów 

społecznych przez mieszkańców. 55,3% badanych mieszkańców zauważa wzrost spożywania 

napojów alkoholowych w otoczeniu, zaś 46,6% respondentów przyznaje, że w czasie 

ostatniego roku było świadkiem lub doświadczyło nagannego zachowania młodzieży. 68% 

badanych uważa alkohol za towar szczególny i postuluje za kontrolowaniem jego sprzedaży. 

Zaledwie 15,5% badanych posiada wiedzę o prowadzonych lokalnie działaniach mających na 

celu przeciwdziałanie i zapobieganie uzależnieniu. Należałoby zwrócić większą uwagę na 

dostępność oraz rozpowszechnienie informacji na temat działań podejmowanych przez 

władze lokalne w tym zakresie. 

f) Umiarkowanie niskim problemem wśród badanych mieszkańców gminy Miedziana Góra jest 

problem narkotyków. 7,8% badanych mieszkańców przyznaje się do przynajmniej 

jednorazowego użycia narkotyku w swoim życiu. 

g) Problemem środowiskowym w gminie Miedziana Góra jest przemoc. 29,1% ankietowanych 

przyznała, że zna osobę ze swojego środowiska doświadczającą przemocy fizycznej, a 37% 

badanych zna osobę ze swojego środowiska doświadczającą przemocy psychicznej. Ponadto 

21,4% respondentów odpowiedziało, że zna przypadki bicia dzieci przez ich rodziców czy 

opiekunów. Należy podkreślić, że większość badanych (72%) posiada wiedzę na temat 

instytucji, do których należy się zwrócić, by pomóc osobie, która jest ofiarą przemocy. 

h) Szeroka oferta różnego rodzaju form gier hazardowych oraz ich dostępność sprawiają, że 

problem staje się coraz bardziej rozpowszechniony. 49% badanych mieszkańców wzięło 

przynajmniej raz w życiu udział w konkursach organizowanych przez gazety, telewizję, 

operatorów telefonicznych, polegających na wysyłaniu płatnych smsów, 16% badanych grało 

przynajmniej raz w życiu na automatach, 8% badanych obstawiało przynajmniej raz w życiu 

zakłady bukmacherskie, zaś 4% badanych przyznało, że grało kiedykolwiek w grę na pieniądze 

w Internecie. 

 Raport z przeprowadzonej diagnozy stanowi podstawę do zaplanowania oraz realizowania 

przez władze lokalne konkretnych oddziaływań, które będą miały na celu stopniową eliminację 

zagrożeń i problemów występujących na terenie gminy. Wyłoniono 4 najważniejsze obszary zjawisk, 

które wymagają podjęcia działań tj. 

 

 

rwała choroba 

– wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego 
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 Na tej podstawie opracowano wizję Gminy Miedziana Góra, która wskazuje naczelny cel 

polityki społecznej wokół którego powinny koncentrować się działania lokalnych instytucji 

publicznych, środowisk i organizacji społecznych. Ma ona oddawać aspiracje mieszkańców i stanowić 

czynnik integracji lokalnej społeczności wokół zasadniczych spraw służących długofalowemu 

rozwojowi gminy. 

 Wizja ujęta w Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych brzmi następująco: 

GMINA MIEDZIANA GÓRA PRZYJAZNYM MIEJSCEM ZAMIESZKANIA, OFERUJĄCYM WYSOKĄ JAKOŚĆ 

ŻYCIA MIESZKAŃCÓW, OCHRONY  ZDROWIA, BEZPIECZEŃSTWA ORAZ ROZWOJU SPOŁECZNO – 

GOSPODARCZEGO W OPARCIU O POTENCJAŁ ŚRODOWISKA I MIESZKAŃCÓW. 

 W oparciu o powyższą wizję ustalono cele główne i szczegółowe oraz zadania strategiczne. 

CEL GŁÓWNY I.  Wspieranie osób bezrobotnych w zwiększaniu szans na rynku pracy. 

Cele szczegółowe: 

1. Usamodzielnianie bezrobotnych poprzez ułatwienie im podjęcia zatrudnienia. 

2. Opracowanie i realizacja projektów/programów służących aktywizacji zawodowej osób 

bezrobotnych, w tym współfinansowanych z funduszy zewnętrznych. 

3. Aktywizacja bezrobotnych zmierzająca do polepszenia ich pozycji na rynku pracy. 

4. Ograniczanie negatywnych konsekwencji bezrobocia, w tym szczególnie bezrobocia 

długotrwałego. 

 

CEL GŁÓWNY II.  Skuteczne wspieranie rodzin mających trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczej. 

Cele szczegółowe: 

1. Rozwijanie lokalnego systemu wsparcia rodzin mających trudności w wypełnianiu swoich 

podstawowych funkcji. 

2. Pomoc dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych poprzez rozwój usług edukacyjnych                                 

i opiekuńczych oraz organizację czasu wolnego dla dzieci  i młodzieży. 

3. Wspieranie działań służących promowaniu wartości rodziny. 

 

CEL GŁÓWNY III.  Wzrost aktywności osób starszych, niepełnosprawnych i chorych. 

Cele szczegółowe: 

1. Zwiększenie świadomości społecznej w zakresie praw i uprawnień osób starszych oraz  

niepełnosprawnych. 

2. Wzrost aktywności społecznej osób starszych i niepełnosprawnych poprzez zwiększenie 

dostępności do dziennych placówek wsparcia, klubów oraz imprez kulturalnych. 

3. Wsparcie rodziny w zapewnieniu opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi, 

zwłaszcza usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych. 
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4. Wyrównywanie szans życiowych osób niepełnosprawnych oraz likwidacja barier 

architektonicznych i komunikacyjnych. 

 

CEL GŁÓWNY IV.  Działania profilaktyczno-edukacyjne zmierzające do poprawy jakości życia 

mieszkańców oraz przeciwdziałania uzależnieniom. 

Cele szczegółowe: 

1. Zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych i narkomanii. 

2. Poszerzenie oferty pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i członków ich rodzin. 

3. Zmniejszenie rozmiarów problemów, które aktualnie występują. 

4. Podejmowanie działań profilaktyczno – edukacyjnych na rzecz używania alkoholu, 

narkotyków i innych substancji psychoaktywnych przez dzieci, młodzieży i dorosłych. 

5. Przeciwdziałanie przemocy w rodziny. 

 

Ocena zasobów pomoc społecznej 

Podstawowym zadaniem jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do 

zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych oraz umożliwienie im przezwyciężania trudnych sytuacji 

życiowych, których nie są w stanie pokonać. Z powyższą tematyką związany jest szereg kwestii 

wykraczających poza obszar oddziaływania pomocy społecznej i jej zadań ustawowych. Dotyczą one 

m.in. rynku pracy, ochrony zdrowia, sytuacji mieszkaniowej, oświatowej. Powodzenie działań pomocy 

społecznej jest zatem w dużej mierze współzależne od wyników podejmowanych działań w innych 

obszarach polityki społecznej. 

Mając powyższe na uwadze istotne jest , aby w najbliższym czasie przedmiotem szczególnej 

troski władz lokalnych stały się takie kwestie jak zapewnienie odpowiedniej opieki zwiększającej się 

liczbie osób niepełnosprawnych i starszych, samotnych w miejscu ich zamieszkania oraz 

zabezpieczenie środków finansowych na utrzymanie osób starszych w domach pomocy społecznej i 

zabezpieczenie usług opiekuńczych. Wskazane jest zabezpieczenie środków finansowych na realizację  

zadań pomocy społecznej, służących minimalizowaniu skutków ubóstwa.  

 Należy również kontynuować zatrudnienie pracy asystenta rodziny w celu umożliwienia 

powrotu dzieci z pieczy zastępczej do rodziny biologicznej oraz zapobiegania odbieraniu dzieci z 

rodzin biologicznych do pieczy zastępczej. Wskazane jest rozwijanie współpracy, podejmowanie 

działań interdyscyplinarnych, wszelkich podmiotów i organizacji pozarządowych działających na rzecz 

poprawy poziomu życia mieszkańców Gminy Miedziana Góra co niewątpliwie ma wpływ na 

efektywne realizowanie zadań w obszarze pomocy społecznej. 

Wprowadzony program świadczenia wychowawczego ma znaczący wpływ na poprawę 

sytuacji finansowej rodziny i możliwość zaspokojenia jej potrzeb. Świadczenie wychowawcze jest 

bardzo ważną częścią domowego budżetu, a szczególnie odczuwają to rodziny wielodzietne. 

Wskazane jest również rozwijanie i wprowadzanie nowych form aktywizacji osób powyżej 60 roku 

życia, rozwój specjalistycznego poradnictwa na terenie Gminy Miedziana Góra a także prowadzenie 

działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 
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Program przeciwdziałania narkomanii 

Głównym celem programu jest ograniczenie używania narkotyków na terenie Gminy 

Miedziana Góra i zmniejszenie skali związanych z tym problemów zdrowotnych oraz społecznych. 

Założenia celu można osiągnąć poprzez realizację działań profilaktycznych w szczególności wśród 

dzieci i młodzieży, promocję zdrowego stylu życia i edukacji publicznej, poprzez prowadzenie 

profilaktycznej działalności edukacyjno-informacyjnej mającej na celu podniesienie poziomu wiedzy 

społeczeństwa na temat problemów związanych z używaniem środków psychoaktywnych. 

Problem narkomanii w gminie Miedziana Góra 

W 2018 roku Gminna Komisja Problemów Alkoholowych w Miedzianej Górze prowadziła 

postępowania wobec 2 osób gdzie występowało uzależnienie mieszane. Z danych Komisariatu Policji 

w Strawczynie wynika, że w 2018 roku prowadzono jedno postępowanie przygotowawcze w sprawie 

posiadania środków odurzających zakończone aktem oskarżenia. Na terenie gminy nie wystąpiły 

zdarzenia spowodowane zażyciem środków odurzających, nie były również podejmowane 

interwencje wobec osób będących pod wpływem narkotyków. 

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miedzianej Górze, nie została udzielona pomoc w 2018 

roku z powodu narkomanii. 

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

Celem głównym programu jest ograniczenie rozmiaru szkód związanych z nadużywaniem 

alkoholu oraz działania zapobiegawcze i prewencyjne w celu zmniejszenia skutków negatywnych 

zjawisk społecznych. 

Osiągniecie powyższego celu możliwe przez takie działania jak 

• zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych 

• udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i 

prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. 

• prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla 

dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na 

rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-

wychowawczych. 

• wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służących profilaktyce 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych. 

• podejmowanie interwencji w związku z naruszaniem przepisów określonych w art. 13 i 15 

ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie 

przed sądem w roli oskarżyciela publicznego (kontrola punktów sprzedaży, opiniowanie 

pozwoleń, działania interwencyjne). 

 

Uzależnienie od alkoholu i jego szkodliwe spożywanie zajmują miejsce szczególne. Stanowią tym 

samym przestrzeń, której nie można lekceważyć i należy dołożyć wszystkich starań, aby 

zminimalizować negatywny wpływ alkoholu i uzależnienia na lokalną społeczność Gminy Miedziana 

Góra. Problem choroby alkoholowej nie dotyczy bowiem tylko i wyłącznie konkretnej osoby będącej 
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w nałogu, ale oddziałuje na rodzinę, sąsiadów, współpracowników, itd. W realizacji Programu 

uczestniczą wszystkie służby społeczne gminy, we współpracy z placówkami leczenia odwykowego 

usytuowanymi poza gminą, organizacjami pozarządowymi, osobami fizycznymi. Ponadto gmina może 

dokonywać zakupu usług specjalistycznych dotyczących profilaktyki uzależnień, jakie były 

realizowane poprzez działalność Punktu Konsultacyjnego. 

Punkt Informacyjno - Konsultacyjny ds. Uzależnień i Przemocy w Rodzinie 

 Jednym z działań jest finansowanie działalności Punktu Konsultacyjnego, którego działalność 

nakierowana jest w szczególności na zmniejszenie rozmiarów problemów alkoholowych i przemocy 

domowej. Główne działania obejmowały pracę w kontakcie z indywidualnymi osobami: 

• uzależnionymi od alkoholu (próba określenia aktualnie trudnej sytuacji życiowej 

w wynikającej z picia alkoholu, motywowanie do leczenia odwykowego, pomoc w podjęciu 

decyzji dotyczącej leczenia, rozpoznawanie mechanizmów obronnych w uzależnieniu, 

wsparcie w utrzymaniu trzeźwości po terapii); 

• sprawcami przemocy (głównie osoby uzależnione – motywowanie do zmiany życia 

i zatrzymania przemocy oraz inne działania. jw.) 

• współuzależnieni (psychoedukacja dotycząca choroby alkoholowej, przebieg i analiza szkód 

będących wynikiem picia alkoholu przez partnera lub członka rodziny, rozpoznawanie 

u siebie objawów współuzależnienia oraz zaburzeń w zdrowiu psychicznym i somatycznym 

wynikających z trwania w traumatycznej sytuacji, szukanie możliwości pomocy sobie 

w trudnej sytuacji życiowej); 

• współpraca z Gminna Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

Przyjęcia w Punkcie Konsultacyjnym ds. uzależnień i przemocy w rodzinie odbywają się w każdą środę 

w godz. od 15.30 do 17.30. W 2018 roku odbyło się 51 dyżurów. 

Każdy z potrzebujących mieszkańców ma możliwość korzystania z bezpłatnych usług Punktu 

Konsultacyjnego. 

Liczba udzielonych konsultacji – 111 

• w tym, osobom uzależnionym – 90 

• osobom współuzależnionym – 11 

• dotyczące problemu przemocy – 63 

Środki finansowe na realizację zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości oraz 

przeciwdziałaniu narkomani i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie pochodzą z opłat za korzystanie  

z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 

 

Bezpłatne porady prawne 

W siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedzianej Górze odbywają się 

bezpłatne porady prawne świadczone przez dyżurującego radcę prawnego.  Z bezpłatnych porad 

prawnych mogą skorzystać osoby/rodziny których sytuacja materialna nie pozwala na skorzystanie  

z odpłatnych porad prawnych. W 2018 roku z tej formy pomocy skorzystało 75 osób, których sytuacja 

materialna nie pozwala na skorzystanie z odpłatnej profesjonalnej pomocy prawnej w kancelarii 
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adwokackiej. Porady prawne dotyczyły w szczególności sporów sąsiedzkich głównie o charakterze 

majątkowym a także postępowań spadkowych, z zakresu prawa rodzinnego oraz prawa pracy  

i ubezpieczeń społecznych, a zatem spraw życiowych, których sposoby rozwiązania mogą w bardzo 

istotnym stopniu rzutować na sytuację prawną zaangażowanych w nie osób. 

Profilaktyka 

W roku 2018 na terenie gminy Miedziana Góra we wszystkich placówkach oświatowych 

odbyły się spektakle oraz programy profilaktyczne; w szkołach  realizowano program profilaktyki 

uzależnień dla uczniów pt. „Antymina” . Zakres tematyczny programu dotyczył uzależnień od 

substancji psychoaktywnych w tym narkotyków, dopalaczy, alkoholu oraz kontaktów ze światem 

przestępczym. Ponadto dla szkół zakupiono materiały edukacyjne do prowadzenia zajęć z zakresu 

profilaktyki uzależnień „Dopalacze powiedz stop”.  Dodatkowo w Zespole Szkół w Kostomłotach i 

Gimnazjum  

w Ćmińsku zakupiono bilety na spektakl o tematyce profilaktycznej pt. „Ćpunka”.  Celem działań 

profilaktycznych w szkołach było uświadomienie dzieciom konsekwencji łamania norm i zakazów oraz 

sięgania po środki i substancje, które mogą być szkodliwe, kształtowanie asertywnych zachowań  

i postaw etycznych poprzez ukazywanie wzorców osobowych i ich pozytywnych zachowań, ukazanie 

perspektyw zdrowego stylu życia, ukazanie zagrożeń i konsekwencji wynikających z nieumiejętności 

odmawiania, wykształcenie właściwych postaw reagowania wobec przemocy, ukazywanie alternatyw 

dla stosowania przemocy. 

Zakupiono również paczki okolicznościowe dla dzieci ze świetlicy w Ćmińsku, sfinansowano 

udział harcerzy w przekazywaniu Betlejemskiego Światełka Pokoju oraz harcerski obóz letni 

o tematyce przeciwdziałania alkoholizmowi. Zakupiono publikacje dla Klubu AA „Przebudzenie”  

w Kostomłotach Pierwszych. Na terenie Gminy Miedziana Góra funkcjonowały w miejscowościach 

Kostomłoty Pierwsze, Kostomłoty Drugie, Tumlin-Wykień, Porzecze, Bobrza świetlice środowiskowe 

prowadzone przez stowarzyszenia. Głównymi kierunkami działań realizowanych w tych placówkach 

były zajęcia edukacyjne mające na celu uświadomienie dzieciom, czym jest uzależnienie, jakie są jego 

przyczyny, mechanizmy konsekwencje używania środków psychoaktywnych oraz w jaki sposób się 

przed nimi bronić, jak asertywnie odmawiać i gdzie szukać pomocy, zajęcia sportowe (gry zespołowe, 

tenis stołowy), zajęcia plastyczne, gry i zabawy terenowe, pomoc dzieciom z trudnościami w nauce 

oraz zajęcia teatralne, taneczno - ruchowe itp. 

 

Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

Kierowanie osób uzależnionych na leczenie. 

W 2018 roku do Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów alkoholowych wpłynęło 52 

nowych wniosków. Osoby te zgłaszane były przez członków rodzin, policję, pracowników socjalnych, 

kuratorów sądowych, prokuraturę. Członkowie Komisji prowadzący rozmowy z osobami 

uzależnionymi motywowali je do podjęcia leczenia odwykowego. Gminna Komisja w roku 2018 

prowadziła postępowania wobec 49 osób nadużywających alkoholu. Wobec osób, które nie przybyły 

na żadne  

z wezwań i nie zadeklarowały chociażby próby podjęcia leczenia Gminna Komisja Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych wystosowała wnioski do Sądu Rejonowego w Kielcach III Wydział Rodzinny 

i Nieletnich w sprawie wszczęcia postępowania o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu 

odwykowemu. 
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Wnioski do Sądu o zobowiązanie uczestnika postępowania do podjęcia leczenia odwykowego 

skierowano w 16 przypadkach oraz w 1 przypadku wystosowano wniosek do Sądu o zmianę 

postanowienia leczenia z zakładu otwartego na leczenie stacjonarne. 

Członkowie GKRPA brali również udział w posiedzeniach grup roboczych Zespołu 

Interdyscyplinarnego; w 2018 do Przewodniczącego ZI wpłynęło 34 Niebieskich Kart z 32 rodzin, 

z  czego w 31 kartach stosowanie przemocy wiązało się z nadużywaniem alkoholu przez sprawców 

przemocy. 

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych która wykonuje następujące: 

zadania, przyjmuje wnioski o leczenie odwykowe, motywuje i zobowiązuje do leczenia odwykowego, 

kieruje do biegłych psychiatry i psychologa w przedmiocie orzekania o uzależnieniu, kieruje sprawy 

do sądu o wydanie orzeczenia o zastosowaniu wobec uzależnionych obowiązku poddania się leczeniu  

w zakładzie lecznictwa odwykowego, podejmuje działania zmierzające zapobieganiu przemocy  

w rodzinie, kieruje osoby uzależnione uwikłane w przemoc domową do specjalistów i instytucji 

świadczących usługi specjalistyczne, organizuje pomoc dzieciom ze środowisk zagrożonych 

marginalizacją, ze szczególnym uwzględnieniem problemów alkoholowych, opiniuje wnioski o 

wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, uczestniczy w kontroli punktów sprzedaży 

napojów alkoholowych, przygotowuje projekt gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych, uczestniczy w pracach zespołu interdyscyplinarnego, opiniuje wnioski z 

innych podmiotów/organizacji o przyznanie środków finansowych w ramach gminnego programu, 

uczestniczy w pracach grupy roboczej, prowadzi wywiady środowiskowe w ramach procedury 

zobowiązania do leczenia odwykowego. 

 

 2016 2017 2018 

Ilość wniosków 40 46 52 

Spraw skierowanych do 

Sądu 

10 16 16 

 

 

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Miedziana Góra na lata 2016-2018 

Celem głównym programu jest stworzenie spójnego systemu rozwiązań sprzyjających prawidłowemu 

realizowaniu funkcji rodziny. 

Powyższe założenia można osiągnąć dzięki takim działaniom jak: 

-zapobieganie marginalizacji i degradacji społecznej rodzin z problemem ubóstwa, 

-wzmocnienie umiejętności opiekuńczo - wychowawczych rodzin, 

-szczególna pomoc rodzinom  niewydolnych wychowawczo, 

-poprawa stanu bezpieczeństwa rodziny, dzieci i młodzieży oraz zapobieganie uzależnieniom i 

zjawiskom przemocy, 
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-wspomaganie dziecka w środowisku szkolnym. 

Adresatami Programu są rodziny wychowujące dzieci, a w szczególności rodziny przeżywające 

trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, zagrożone ubóstwem, problemem 

uzależnień czy przemocą, zagrożone umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej bądź też takie, którym 

została odebrana lub ograniczona władza rodzicielska poprzez umieszczenie dzieci w pieczy 

zastępczej. Przewidywanym rezultatem działań zawartych w Programie będzie stworzenie 

wielopłaszczyznowego wsparcia dla rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, 

ograniczenie szerzenia  

się patologii,  zminimalizowanie negatywnych zachowań wśród dzieci  

i młodzieży oraz zwiększenie poczucia bezpieczeństwa socjalnego całych rodzin a także ograniczenie 

powstawania sytuacji kryzysowych rodzin wymagających interwencji, tym samym zapobieganie 

sytuacjom kiedy to dziecko zostaje umieszczone w pieczy zastępczej. 

Szczególną rolę odgrywa tu asystent rodziny. Jego wsparcie obejmuje: opracowanie i 

realizację planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i pracownikiem socjalnym, 

udzielenie pomocy rodzinom w celu poprawy ich sytuacji życiowej, w tym zdobywanie umiejętności 

prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego; udzielenie pomocy rodzinom w 

rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych, wychowawczych z dziećmi. Formą wsparcia 

asystenta rodziny jest także: motywowanie członków rodzin do poszukiwania zatrudnienia, 

podnoszenia kwalifikacji zawodowych, prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla 

rodziców i dzieci oraz współpraca  

ze służbami i instytucjami (szkoła, kurator sądowy). 

Asystent rodziny w 2018 r. pracował z 13 rodzinami z tego: 

– powyżej  1 roku –  10 rodzin 

– powyżej 3 do 12 miesięcy – 2 rodziny 

– do trzech miesięcy –   brak 

– zakończenie pracy, ze względu na zaprzestanie współpracy przez rodzinę – brak 

– liczba dzieci w rodzinach – 16, w tym 5 z orzeczeniem o niepełnosprawności. 

Gmina Miedziana Góra otrzymała dotację w ramach „Programu asystent rodziny  

i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018”. 

Ogółem koszt zatrudnienia asystenta rodziny i pobyt dzieci w rodzinach zastępczych w 2018 r.  

wyniósł: 71.981 zł+25.000,00 zł zł środki przekazane przez gminę. 

• placówka wsparcia dziennego – 25.000,00 zł środki własne gminy (konkurs ofert na wsparcie 

zadań publicznych w 2018 ogłoszonych przez Wójta Gminy) 

• odpłatność za pobyt pięciorga dzieci w rodzinie zastępczej  – 24.238,00 zł 

• wynagrodzenie asystenta rodziny – 47.743,00 zł w tym: 

- 23.159,00 zł dotacja 

- 24.584,00 zł środki własne gminy. 
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Ponadto Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach zadania ”Wspieranie rodziny” otrzymał 

dotację w kwocie 474,920,00 zł na realizację Programu „Dobry Start”. Zostało wypłaconych 1532 

świadczeń. 

 

Program Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy na lata 2016-2020 

Celem głównym Programu jest ograniczenie, na terenie Gminy Miedziana Góra rozmiaru 

i następstw zjawiska przemocy w rodzinie. Do realizacji celu głównego niezbędne jest w doskonalenie 

działań podejmowanych na terenie Gminy Miedziana Góra w zakresie systemowych rozwiązań  

w zakresie profilaktyki przeciwdziałania przemocy w rodzinie, rozwój infrastruktury podmiotów 

udzielających pomocy ofiarom przemocy w rodzinie, podnoszenie jakości i dostępności świadczonych 

usług a także  podnoszenia kompetencji osób pracujących z osobami doświadczającymi przemocy  

w rodzinie lub osobami stosującymi przemoc w rodzinie. 

Głównym aktem prawnym regulującym kwestie w zakresie przeciwdziałania przemocy  

|w rodzinie, zasad postępowania wobec osób dotkniętych przemocą w rodzinie oraz zasad 

postępowania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie jest ustawa o przeciwdziałaniu przemocy 

w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r. oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r.  

w sprawie procedury „Niebieskie Karty”. Obsługę organizacyjno - techniczną Zespołu zapewnia 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. 

W Gminie Miedziana Góra, zgodnie z ustawą  o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie powołany 

został Zespół Interdyscyplinarny. Należą do nich: 

• integrowanie i koordynowanie działań w/w podmiotów, 

• diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, 

• podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu 

przeciwdziałanie temu zjawisku, 

•  inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie, 

•  rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy  

w środowisku lokalnym, 

• inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie. 

W celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie Zespół może 

tworzyć grupy robocze.  Są to przedstawiciele: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, 

gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia, jak 

również kuratorzy sądowi, przedstawiciele innych podmiotów, specjaliści w dziedzinie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

 

Dane statystyczne Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego za rok 2018 

•  Odbyło się 4 posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego. 

•  Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego powołał 31 grup roboczych. 

• Odbyło się 69 posiedzeń grup roboczych. 
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Dane dotyczące Niebieskich Kart w 2018 roku 

Liczba Niebieskich Kart 68 

Wszczętych   34 

Kontynuowanych 10 

Zakończonych 24 

 

Ochrona osób doznających przemocy w rodzinie 

Osoby doświadczające zjawiska przemocy w rodzinie informowane były o możliwości 

skorzystania z bezpłatnego Punktu Informacyjno Konsultacyjnego ds. Uzależnień i Przemocy przy 

GOPS w Miedzianej Górze. W 2018 roku udzielono 63 konsultacji dotyczących przemocy w rodzinie. 

Z pomocy specjalisty w w/w punkcie korzystały zarówno osoby stosujące jak i doświadczające 

przemocy w rodzinie. W ramach punktu udzielane są również bezpłatne porady prawne, z których to 

porad korzystały rodziny uwikłane w przemoc domową. 

Osoby doznające przemocy jak i sprawcy kierowani byli na specjalistyczne terapie do ośrodków 

znajdujących się na terenie miasta Kielce. 

Osoby, których dotyczył problem alkoholowy kierowane były do specjalistycznych ośrodków, 

motywowanie do zaprzestania picia,  ukierunkowywane na pozytywną zamianę. 

We wszystkich rodzinach dotkniętych zjawiskiem przemocy prowadzona była praca socjalna mająca 

na celu pomoc w przezwyciężeniu kryzysów, poszukiwania konstruktywnych rozwiązań, zapewnienia 

bezpieczeństwa a w rezultacie poprawę jakości funkcjonowania rodzin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji Miedziana Góra 

Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji Miedziana Góra, jako jednostka samorządu 

terytorialnego działa w ramach budżetu przyznanego z gminy. W 2018 roku w ramach budżetu 
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wykonano inwestycje, remonty oraz dokonano zakupów materiałów i wyposażenia zorganizowano 

wiele imprez. 

W ramach wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych wykonano piłkochwyty na terenie 

boiska sportowego w miejscowości Ćmińsk przy ulicy Podgród 57 za kwotę 49650 zł. 

W roku budżetowym 2018 ponadto wykonano: 

 Przeglądy okresowe budynków  

 Konserwację, przeglądy kotłowni gazowych i solarów zlokalizowanych w budynkach 

administrowanych przez Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji Miedziana Góra, 

 Wykonano naprawę kotła gazowego. W kotłowni budynku Centrum przy ulicy Podgród 57  

w Ćmińsku 

 Uaktualniano i serwisowano programy komputerowe do obsługi finansowo-księgowej w 

CSTiR Miedziana Góra, 

 Wykupiono ubezpieczenie NNW i OC dla sportowców na 2018r. objęto ochroną od 

odpowiedzialności cywilnej sportowców, trenerów, instruktorów sportowych, pracowników 

obsługi sportu, organizacji sportowych oraz podmiotów prowadzących działalność  

o charakterze sportowo-rekreacyjnym wraz zakresem od następstw nieszczęśliwych 

wypadków, 

 Zabezpieczono obsługę medyczną zawodów sportowych i rozgrywek piłkarskich 

organizowanych przez kluby/stowarzyszenia z terenu Miedziana Góra, głównymi 

korzystającymi są Kluby Sportowe Wicher i Gród Ćmińsk. 

 Zapewniono transport dla grup młodzieżowych i seniorskich z klubów/stowarzyszeń z terenu 

Gminy Miedziana Góra oraz kadry instruktorskiej, wsparcia w zakresie transportu udzielono 

również zawodnikom reprezentującym gminę w tenisie stołowym i lekkoatletyce,  

 Zakupiono nawóz wieloskładnikowy w celu nawożenia nawierzchni trawiastej boisk 

sportowych w Ćmińsku, 

 Zapewniono usługę elektronicznego pomiaru czasu podczas imprezy sportowej  

I Międzynarodowego Maratonu na Rolkach, 

 Zakupiono i wymieniono bramę garażową w budynku Ośrodka Sportów Masowych  

w miejscowości Ćmińsk przy ulicy Podgród 57 wraz z przebudową podłoża,  

 Wykonano prace budowlane, aby dostosować teren do zaleceń w celu uzyskania pozwolenia 

wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych, 

 Wykonano operat wodnoprawny wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na 

odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu Gminnego Centrum Sportowo - 

Rekreacyjnego w m. Kostomłoty II przy ulicy Stadionowej 3 do ziemi - rowu otwartego, 

 Wpłacono dofinansowanie do działalności szkółki kolarskiej w Miedzianej Górze w ramach 

Narodowego Programu Rozwoju Kolarstwa w 2018 r., 

 Zakupiono komplet bramek przenośnych aluminiowych do piłki nożnej o wymiarach 5m/2m 

(2 sztuki bramek) z siatkami do użytku przez Klub WICHER Miedziana Góra, 
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 Wykonano remont dwóch tarasów o powierzchni 90 m2 w budynku Centrum Sportu 

Turystyki i Rekreacji Miedziana Góra w Ćmińsku ul. Podgród 57, 

 Wykonano częściową naprawę elewacji w budynku Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji 

Miedziana Góra w Ćmińsku ul. Podgród 57, 

 Wykonano renowację płyty boiska sportowego w miejscowości Kostomłoty Drugie przy ulicy 

Stadionowej 3, Miedziana Góra, 

 Dokonano przeglądów okresowych systemu alarmowego i instalacji oświetlenia awaryjnego  

w budynku CSTiR Miedziana Góra przy ul.Stadionowej 3,  

 Zapewniono zaplecze sanitarne dla uczestników meczów w postaci kabin ToyToy na okres 

rozgrywek, 

 Wykonano systemu kontroli dostępu do pomieszczenia sportowo-rekreacyjnego salki fitness 

budynku CSTiR Miedziana Góra przy ul. Stadionowej 3, 

 Zakupiono i uzupełniono sprzęt do siłowni budynku CSTiR Miedziana Góra przy ul. 

Stadionowej 3 co pozwoliło zwiększyć bezpieczeństwo i podnieść atrakcyjność siłowni, 

 Wykonano miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych z pionowym i poziomym 

oznakowaniem przy budynkach CSTiR Miedziana Góra, 

 Zaopatrujemy dzieci i młodzież korzystające z obiektów CSTiR w dostęp do wody źródlanej. 

 

Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji Miedziana Góra w 2018 organizowało lub było 

współorganizatorem następujących wydarzeń sportowych: 

 Feryjny wyjazd na lodowisko dla dzieci i młodzieży ze szkół z terenu Gminy Miedziana Góra 

22-02-2018r., 

 Udział i organizacja XXIV Sportowego Turnieju Miast i Gmin 26 maja - 1 czerwca odbyły się  

w tym czasie imprezy w szkołach i CSTIR Miedziana Góra tj., Testy Coopera, Turnieje 

Koszykówki i Siatkówki, Turnieje Tenisa, Biegi oraz zabawy dla dzieci i inne zajęcia sportowe 

jak rzut ringiem, żonglowanie, podciąganie itp., 

 Udział i organizacja IV Międzynarodowego Turnieju Szachowego im. Józefa Mazgaja, 

 Sztafeta biegowa w dwójkach 18-05-2018r. Tor wyścigowy w Miedzianej Górze. Udział w 

biegu wzięło 130 zawodników, 

 I Międzynarodowy Maraton na Rolkach GRAND PRIX ROLL & RUN MIEDZIANA GÓRA 19-05-

2018r. Tor wyścigowy w Miedzianej Górze. Trasa prowadziła wokół Toru Samochodowego  

i liczył 40 okrążeń. Udział wzięło 54 zawodowych rolkarzy z renomowanych klubów 

rolkarskich. Odbyły się pokazy tańca pojawiło się wiele firm renomowanych firm sportowych 

ze stoiskami firmowymi. Było wiele konkursów i turniejów dla młodzieży i dzieci ze szkół z 

terenu Gminy Miedziana Góra,  

 Świętokrzyska Strzała Biegowa 10 km 19-05-2018r. Tor wyścigowy w Miedzianej Górze. Trasa 

prowadziła wokół Toru Samochodowego wystartowało 50 zawodników, 

 Rajd Bike Orient w Ćmińsku 30-06-2018, 
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 II bieg wokół Góry Grodowej 22-09-2018, 

 MTB CROSS MARATON 23-09-2018, 

 Finał Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Szachach 16-12-2018r., 

 Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego grudzień 2018r. w Porzeczu, 

 I Mikołajkowy Turniej Szachowy – 4-12-2019r. w Kostomłotach Drugich. 

Dzięki temu, że CSTiR Miedziana Góra jest współorganizatorem w wielu imprezach sportowych 

mieszkańcy gminy mogą uczestniczyć bez opłat startowych lub płacąc część a najmłodsi najczęściej są 

zwolnieni z opłat. 

Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji Miedziana Góra w 2018 prowadzi lub prowadziło następujące 

zajęcia i usługi dla mieszkańców: 

  Od marca 2018r. do września 2018r. prowadzona była nauka i organizację rozgrywki  

w Scrabble, 

 Zajęcia TAO YIN (Gimnastyka Relaks Równowaga) prowadzone przez I półrocze 2018r., 

 Zajęcia szachowe z instruktorem szachowym (wtorki, czwartki, piątki, soboty) cały rok 2018r., 

 Zajęcia taneczne prowadzone przez miesiąc wrzesień, 

 Centrum prowadzi Szkółkę Kolarską w ramach „Narodowego Projektu Rozwoju Kolarstwa, 

poziom pierwszy – Upowszechnianie sportu w szkółkach kolarskich” w 2018 roku 

prowadzonego przez Polski Komitet Olimpijski za pośrednictwem Wielkopolskiego Związku 

Kolarskiego, 

 Centrum udostępnia siłownię w pełni wyposażoną w godzinach pracy CSTIR z nadzorem 

osobowym w pozostałych godzinach do 2200 nadzór elektroniczny, 

 Udostępnia salę fitness otwarta od 2018r. w godzinach pracy CSTIR z nadzorem osobowym  

w pozostałych godzinach do 2200 nadzór elektroniczny, 

 Wynajmuje salę na uroczystości rodzinne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mtbcrossmaraton.pl/ivyniki/

