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Szanowni Mieszkańcy, 

Mijający rok przyniósł nam wiele nieoczekiwanych chwil nie tylko w naszej gminie, ale i na całym świecie.  

Był to rok trudny i zaskakujący. Mimo wszystko nieustannie udaje się nam realizować kolejne inwestycje, 

które rozwijają gminę Daleszyce. Zakończyliśmy rozbudowę i przebudowę oczyszczalni w Daleszycach. Była to 

konieczna i największa w historii naszej gminy inwestycja, jej koszt to w sumie 12 milionów złotych. 

Gruntownej modernizacji poddaliśmy też oczyszczalnię w Marzyszu i rozpoczęliśmy przebudowę oczyszczalni 

w Szczecnie. Tym samym wszystkie trzy obiekty na terenie naszej gminy będą nowoczesne i bezpieczne dla 

przyrody. Są to inwestycje, których na pierwszy rzut oka nie widać, ale są bardzo ważne w kontekście 

przyszłości naszej gminy. Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej to jeden z naszych priorytetów. 

Drugim ważnym aspektem naszej pracy jest polepszanie warunków uczenia się i jakości kształcenia poprzez 

remonty szkół i wprowadzanie nowoczesnych pomocy naukowych. Są to projekty skierowane wprost  

do dzieci i młodzieży. Uczniowie dotkliwie odczuli skutki trwającej pandemii, kiedy nauczanie odbywało się 

zdalnie i ograniczyło kontakty z rówieśnikami, dlatego wystąpiliśmy z dodatkową inicjatywą skierowaną 

właśnie do tej grupy wiekowej. Aktywność fizyczna jest dziś szczególnie ważna, dlatego uzupełniamy 

brakującą bazę sportowo-rekreacyjną na terenie gminy. W minionym roku otworzyliśmy dwa nowoczesne 

boiska: w Mójczy i w Borkowie, projektujemy podobne obiekty w Cisowie, Niestachowie i Widełkach, 

zdobyliśmy też dofinansowanie do budowy sal gimnastycznych przy szkołach podstawowych w Marzyszu  

i Borkowie oraz świetlicy wiejskiej w Mójczy. Zawsze z niecierpliwością czekam na realizację każdej inwestycji. 

Pragnę serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy wspierają rozwój Gminy Daleszyce. 

http://szczecin.naszemiasto.pl/artykul/937525,otwarcie-kolejnego-kompleksu-sportowego,id,t.html#utm_medium=alz&utm_source=echodnia.eu&utm_campaign=artykul
http://szczecin.naszemiasto.pl/artykul/937525,otwarcie-kolejnego-kompleksu-sportowego,id,t.html#utm_medium=alz&utm_source=echodnia.eu&utm_campaign=artykul
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WSTĘP 

 

Gmina Daleszyce. Równowaga w działaniu 

Daleszyce są największą gminą w powiecie kieleckim, zamieszkaną przez 16 tysięcy 

mieszkańców. Naszym atutem jest bogactwo lasów i nieskażona przyroda. Dla 

podnoszenia komfortu życia mieszkańców realizujemy co roku szereg ważnych 

inwestycji, dbając przy tym o to, by nie stracić tego, co nas wyróżnia: zasobów natury i 

cennych tradycji. 

Rok 2021 był w gminie Daleszyce czasem wyzwań i skutecznego działania. Zrealizowaliśmy 

ogromny budżet, w którym zapisano inwestycje na ponad 20 mln zł – i to przy zmniejszonych 

z powodu pandemii dochodach i wzrostach cen m.in. energii, czy utrzymania oświaty.  

Stawiamy na zrównoważony rozwój naszej gminy, co znaczy, że dbamy o to, by inwestycje 

były różnorodne i realizowane w każdym sołectwie. Oznacza to również, że inwestujemy tak 

w zadania drogowe i wodno-kanalizacyjne, jak i rozwój osobisty mieszkańców czy 

promowanie walorów przyrodniczych naszej małej Ojczyzny. Dbamy o potrzeby uczniów  

i seniorów, sportowców i artystów, rodzin, przedsiębiorców, jak i bezrobotnych, troszczymy 

się o środowisko. To właśnie decyduje o naszym sukcesie. Bo dynamiczny rozwój gminy 

Daleszyce, jaki obserwujemy od kilku lat, to niewątpliwy sukces, jaki osiągamy pracą  

i oddaniem dla tego miejsca, które jest naszym domem. 
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Misją oraz nadrzędnym celem rozwoju  

Miasta i Gminy Daleszyce jest rozwój wspólnoty lokalnej.   

 

Władze samorządowe pełnią rolę inicjatora dla realizacji przedsięwzięć oraz pomoc  

w realizacji zadań podejmowanych przez – liderów lokalnych, organizacje pozarządowe, 

instytucje publiczne, przedsiębiorców, grupy nieformalne mieszkańców. Ponadto władze 

samorządowe są także realizatorem własnych projektów (leżących  

w zadaniach własnych oraz we współpracy z innymi jednostkami samorządu terytorialnego), 

zmierzających do rozwoju Gminy Daleszyce, upowszechniania jej walorów, ułatwiania 

współpracy partnerów lokalnych i wdrażania innowacyjnych rozwiązań. 

Miasto i Gmina Daleszyce to dobre miejsce do życia, pracy i spędzania wolnego 

czasu, czyste oraz dostosowujące się do trendów ekologicznych, z rozbudowaną 

infrastrukturą świadczącą o wysokiej jakości życia. Nasza Gmina w ciągu ostatnich pięciu lat 

jeszcze bardziej otworzyła się na biznes i rodziny. Jest gotowa zaspokajać potrzeby 

mieszkańców, w tym osób starszych i tych, które mają trudności w realizacji własnych celów 

i aspiracji. Bliskość stolicy województwa świętokrzyskiego jest atutem pozwalającym 

rozwijać się nam w zrównoważony i trwały sposób. 

1. OGÓLNA CHARAKTARYSTYKA GMINY 

 

1.1. Historia Miasta i Gminy Daleszyce 

Daleszyce mogą pochwalić się wielowiekową i burzliwą historią. Osada o tej nazwie 

istniała na pewno już w XIII w., należała do biskupów krakowskich. W 1221 r. biskup Iwo 

Odrowąż ufundował w niej kościół pod wezwaniem św. Michała Archanioła. 

W 1569 r. lokowano miasto na prawie niemieckim staraniem biskupa Filipa 

Padniewskiego. Centrum stanowił regularny rynek. Źródłem dochodów miasta był przegon 

bydła z Wołynia na Śląsk. Wtorkowe targi, głównie na konie, miały spore znaczenie 

gospodarcze dla całej okolicy. 

W 1667 r. w Daleszycach było 114 domów i 440 mieszkańców. W 1670 r. miasto 

otrzymało od biskupa Piotra Myszkowskiego lokalny monopol na produkcję i sprzedaż 

alkoholi. Pojawiły się pierwociny przemysłu: cegielnia, garbarnia, trzy młyny oraz wytwórnia 

naczyń fajansowych. Miasto pełniło też rolę ośrodka pielgrzymkowego, związanego z kultem 

Matki Boskiej Szkaplerznej. 
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Wiek XVII przyniósł upadek rzemiosła, a większość mieszkańców zaczęła 

utrzymywać się z rolnictwa. W 1789 r. dobra biskupie zostały przejęte przez państwo.  

W latach 1795–1809 Daleszyce znalazły się pod zaborem austriackim, następnie w Księstwie 

Warszawskim i Królestwie Polskim. 

W XIX w. miasto znajdowało się w guberni radomskiej, w powiecie kieleckim.  

W 1827 r. odnotowano 288 domów i 1441 mieszkańców. Przejściowo ukształtował się tu 

okręg górniczy obejmujący kopalnie rudy żelaza w Brzechowie i Niestachowie. Była też 

stacja pocztowa. 

W 1869 r. w Daleszycach mieszkało 1505 osób. W tymże roku Daleszyce utraciły 

prawa miejskie w ramach represji za udział mieszkańców w powstaniu styczniowym.  

W 1880 r. zniszczył je pożar, niszcząc drewnianą zabudowę. W 1893 r. ludność liczyła 2150 

osób, w tym 2034 stale zamieszkałych. Daleszyce zamieszkiwało 84% katolików, 14,4% – 

Żydów, 0,7% – pozostałych wyznań. W ostatniej ćwierci XIX w. działały szkoła gminna, sąd 

gminny okręgowy oraz przytułek dla starców. 

W okresie dwudziestolecia międzywojennego Daleszyce były osadą miejską.  

W 1930 r. mieszkało tu 3059 osób. W czasie wojny okolica stanowiła miejsce wielu akcji 

partyzanckich, głównie przeprowadzanych przez oddział Armii Krajowej pod dowództwem 

Mariana Sołtysiaka „Barabasza” (zwłaszcza 26 lipca 1944 i 6 sierpnia 1944 r.). W odwecie, 5 

sierpnia 1944 r. kolaborujący z Niemcami Korpus Kawalerii Kałmuckiej zamordował ze 

szczególnym okrucieństwem w Górnie 16 osób uprowadzonych z miasteczka. 12 sierpnia 

1944 r. oddziały Wehrmachtu najpierw ostrzelały Daleszyce z artylerii, a potem całkowicie je 

spaliły. 

Obecna zabudowa to powstała w 1946 r. rekonstrukcja, nawiązująca do tradycyjnej 

architektury regionu świętokrzyskiego. Prawa miejskie przywrócono miastu w 2007 roku 

 

1.2. Daleszyce dzisiaj 

Obszar gminy tworzy miasto Daleszyce oraz sołectwa:  
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Zasobem naturalnym ziemi daleszyckiej jest przyroda. Ponad połowę powierzchni gminy 

zajmują lasy, a najcenniejsze z nich zostały objęte ochroną w obrębie  Cisowsko-

Orłowińskiego Parku Krajobrazowego. Najstarsze drzewostany, będące pozostałością 

Borków Brzechów Cisów 
Danków-

Wójtostwo 
Komórki 

Kranów Marzysz Mójcza Niestachów Niwy 

Sieraków Słopiec Smyków Suków Szczecno 

Trzemosna Widełki 
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Puszczy Świętokrzyskiej, a także rzadkie gatunki innych roślin i  zwierząt są chronione w 

ścisłych rezerwatach: „Cisów”, „Zamczysko” i „Białe Ługi”. Na terenach leśnych znajduje się 

kilkanaście pomników przyrody (dwustuletnie dęby i sosny, rumowisko skalne). 

Urozmaicona rzeźba terenu: liczne pasma wzniesień podzielone malowniczymi dolinami, 

duże kompleksy leśne z bogatą florą i fauną, rozległe łąki, liczne pamiątki historyczno-

kulturowe sprawiają, że obszar Cisowsko-Orłowińskiego Parku Krajobrazowego urzeka 

pięknem krajobrazów i sprzyja turystyce pieszej, konnej czy rowerowej. Jest  wymarzonym 

miejscem dla miłośników przyrody, wycieczek szkolnych, zajęć terenowych, a także 

wycieczek rodzinnych. Tu wśród lasów i pól można poznać prawdziwe piękno ojczystej 

przyrody. 

Dane statystyczne 

Gmina Daleszyce to gmina miejsko-wiejska. Należy do województwa świętokrzyskiego, 

powiatu kieleckiego. Zajmuje powierzchnię 222km kw. (9,9% powierzchni powiatu), 

podzielonych na 23 miejscowości, w tym 18 sołectw. Gmina Daleszyce ma 15 692 

mieszkańców. Siedzibą gminy jest miasto Daleszyce. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych 

z terenu gminy Daleszyce na dzień 31.03.2022r. wynosi 448 osób. 

 

1.3. Władze lokalne 
Rada Miejska w Daleszycach liczy 15 radnych. W 2018 roku w wyborach do Rady Miejskiej 

wybrane zostały następujące osoby: 

Dziadowicz Mariusz – Słopiec 

Dzięcioł Dariusz – Cisów, Widełki, Smyków, Sieraków 

Jamioł Sławomir – Marzysz 

Klimek Dorota – Daleszyce 

Krzywicka Bernadeta – Danków, Wójtostwo, Niwy 

Machul Jarosław – Niestachów 

Pietrzyk Beata – Daleszyce 

Rybak Joanna – Suków 
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Sarek Dariusz – Mójcza 

Siwonia Rafał – Borków 

Skrybuś Czesław – Szczecno, Komórki, Trzemosna 

Szumska Elżbieta – Brzechów 

Toboła Paweł – Daleszyce 

Wojciechowska Zenobia – Kranów 

Zieliński Jarosław – Suków 

2. REALIZACJA UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ  I ZARZĄDZEŃ 
BURMISTRZA 

 

2.1. Realizacja uchwał Rady Miejskiej w Daleszycach w 2021 r. 
Uchwały są formą działania organu kolegialnego, którego wynikiem są akty woli rady 

podjęte w trakcie jego posiedzenia (sesji), w drodze głosowania, zmierzające z reguły do 

rozstrzygnięcia określonej sprawy publicznej będącej przedmiotem obrad, najczęściej ze 

skutkiem wiążącym. 

 

Prawem miejscowym możemy nazwać tylko takie prawo, które jest stanowione przez 

podmioty niebędące organami centralnymi, pochodzącymi od organów samorządu 

terytorialnego. Działanie prawa miejscowego ogranicza się do obszaru, na którym 

organem uprawnionym do jego stanowienia jest rada gminy. Podstawą wydania 

przepisów miejscowych może być przepis szczegółowy rangi ustawowej, określający 

przesłanki tworzenia norm niższego rzędu, zakres, sposób regulacji prawnej oraz podmiot 

upoważniony do jego wydania. 

 

Akty prawa miejscowego, jak stanowi konstytucja w art. 88 ust. 1 i 2, wchodzą w życie po 

ich ogłoszeniu. Dziennikiem urzędowym, w którym ogłasza się te akty, jest wojewódzki 

dziennik urzędowy. Wszystkie dokumenty po ich uchwaleniu muszą być przekazane 

organowi nadzoru właściwemu ze względu na przedmiot regulacji danego aktu. 

 

Działalność organu uchwałodawczego nie ogranicza się wyłącznie do podejmowania 

uchwał. Możliwe jest także podejmowanie protestów, oświadczeń, stanowisk itp. 

Podstawą prawną do takich wystąpień jest Statut Gminy Daleszyce. 
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Treści podejmowanych uchwał są zwięzłe, syntetyczne, poprawne pod względem 

językowym oraz używane są pojęcia, które zostały przyjęte w aktach o charakterze 

zasadniczym, np. kodeksy, ustawy. W układzie poszczególnych przepisów uchwał 

stosowane są zasady techniki uchwałodawczej, które są wykorzystywane do stanowienie 

aktów prawa miejscowego. Zawierają one określony schemat: część nagłówkową, 

podstawę prawną, wskazanie projektodawcy, przepisy merytoryczne, określenie organu 

odpowiedzialnego za wykonanie uchwały i złożenie sprawozdania po jej wykonaniu, 

przepisy przejściowe, dostosowujące i końcowe, podpis przewodniczącego rady oraz 

uzasadnienie. 

2.2. Zestawienie szczegółowe 
Rada Miejska w Daleszycach składa się z 15 radnych, w skład której wchodzą 

Przewodniczący Rady oraz Wiceprzewodniczący Rady. 

W 2021 roku zostało podjętych wiele uchwał, które miały wpływ na właściwe 

funkcjonowanie jednostki samorządu terytorialnego Miasta i Gminy Daleszyce. 

Podjęto uchwały m.in.: 

— w sprawach zmian w budżecie Gminy Daleszyce na 2021 rok oraz uchwalenia budżetu 

na 2022 rok (16 uchwał), 

— w sprawach zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Daleszyce na lata 2021-

2035 oraz 2022-2035 (16 uchwał), 

— w sprawach przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach: Borków, Brzechów, Cisów, 

Daleszyce, Danków-Wójtostwo, Komórki, Kranów, Mójcza, Marzysz, Niestachów, 

Niestachów, Sieraków, Słopiec, Smyków, Szczecno, Trzemosna, Widełki (18 uchwał) 

oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i 

Gminy Daleszyce, 

— w sprawach przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach: Marzysz i Słopiec (2 uchwały) 

oraz przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 1 studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Daleszyce,  

— w sprawach nabycia nieodpłatnie, odpłatnie, sprzedaży oraz zamiany przez Gminę 

Daleszyce nieruchomości w miejscowościach Niwy, Kranów, Widełki, Marzysz, Słopiec, 

Mójcza, Cisów, Niestachów  (9 uchwał), 

— w sprawach dotyczących funkcjonowania Pomocy Społecznej na terenie Miasta  

i Gminy Daleszyce (7 uchwał), 

— w sprawach dotyczących organizacji pracy Rady Miejskiej oraz Komisji (3 uchwały), 

— w sprawach dotyczących rozpatrzenia petycji ( 4 uchwały) oraz przekazania wniosku 

według właściwości (4 uchwały), 

— w sprawach dotyczących funkcjonowania oświaty na terenie Miasta i Gminy 

Daleszyce (8 uchwał), 

— w sprawach udzielania pomocy finansowej/rzeczowej Powiatowi Kieleckiemu (9 

uchwał) na następujące zadania: 
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a) Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 0357T                

w msc. Szczecno wraz z budową chodnika w kwocie 45.000,00 zł, 

b) Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 0328T                       

w msc. Mójcza-Suków wraz z budową chodnika oraz oświetlenia ulicznego w kwocie 

42.970,00 zł, 

c) Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę skrzyżowania obok Domu 

Ludowego w Daleszycach w kwocie 30.000,00 zł, 

d) Utwardzenie pobocza kostką betonową w msc. Wójtostwo-Danków przy drodze 

powiatowej nr 0333T w kwocie 140.000,00 zł, 

e) Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 0336T                        

w msc. Smyków wraz z budową chodnika w kwocie 51.000,00 zł, 

f) Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 0372T                        

w msc. Suków tzw. Borki wraz z budową chodnika w kwocie 50.000,00 zł, 

g) Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 0332T                        

w msc. Daleszyce ul. Kościuszki wraz z budową chodnika i oświetleniem ulicznym  

w kwocie 50.000,00 zł, 

h) Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej na odcinku 

Daleszyce Niwy wraz z budową chodnika w kwocie 110.000,00 zł, 

i) Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej dz.nr ewid. 

215/2 w msc. Danków w kwocie 10.000,00 zł, 

j) Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika wzdłuż drogi 

powiatowej 0332T w msc. Słopiec w kwocie 15.000,00 zł, 

k) Utwardzenie pobocza kostką betonową w msc. Wójtostwo-Danków przy drodze 

powiatowej nr 0333T w kwocie 205.000,00 zł, 

l) Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej dz. Nr 

ewid. 215/2 w msc. Danków w kwocie 18.327,00 zł, 

m) Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika wzdłuż drogi 

powiatowej 0332T w msc. Słopiec w kwocie 18.327,00 zł 

n) Utwardzenie pobocza kostką betonową w msc. Wójtostwo-Danków przy drodze 

powiatowej nr 0333T w kwocie 190.720,00 zł,  

o) Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej na odcinku 

Daleszyce Niwy wraz z budową chodnika w kwocie 100.000,00 zł, 

p) Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 0329T z drogą powiatową nr 332T 

obok Domu Ludowego w Daleszycach w kwocie 74.564,00 zł,   

q)  Przebudowa drogi powiatowej nr 0328T w msc. Mójcza i Suków wraz z budową 

chodnika oraz oświetlenia ulicznego w kwocie 460.633,00 zł, 

r) Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie odwodnienia drogi powiatowej 

nr 0356T w msc. Borków w kwocie 15.000,00 zł. 

- zawarto porozumienia: międzygminne dotyczące zasad współpracy przy opracowaniu 

Planu Zrównoważonej Mobilności dla Kielc i Kieleckiego Obszaru Funkcyjnego, 

partnerstwa w sprawie współdziałania przy Realizacji Projektu w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, 

porozumienia o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie 
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zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej 

Energii Elektrycznej czy porozumienia cywilnoprawnego o ustanowienie Zielonego 

Plastra energii itp.,  

— uchwalono wiele różnych Planów i Programów, m.in.: Program współpracy gminy 

Daleszyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa  

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie, Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Daleszyce w 2021 roku, Program polityki 

zdrowotnej pn.,, Szczepienia przeciwko pneumokokom w populacji osób starszych  

w Gminie Daleszyce’’ itp., 

— uchwalono stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi (3 uchwały), 

— uchwalono zmiany do Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na 

terenie Miasta i Gminy Daleszyce (2 uchwały) a także ustalenia dopłat dla taryfowych 

odbiorców usług za zbiorowe odprowadzanie ścieków (3 uchwały), 

— podjęto zmiany dotyczące lokalizacji przystanków komunikacyjnych (2 uchwały), 

— udzielone zostało absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Daleszyce za wykonanie 

budżetu za 2020 rok. 

—podjęto również wiele uchwał  w sprawach dotyczących odpowiedniego 

funkcjonowania oraz organizacyjnych Miasta i Gminy Daleszyce. 

 

Łącznie w 2021 roku odbyło się 17 sesji Rady Miejskiej, podczas których podjęto 152 

uchwał, z czego 55 zostało przekazanych do kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Kielcach, 98 aktów zostało przekazanych do Wojewody Świętokrzyskiego, natomiast 

51 uchwał zostało wysłanych do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Świętokrzyskiego, z którymi mieszkańcy mogli się zapoznać, jak również z pozostałymi, 

które publikowane są na portalu Rady Miejskiej w Daleszycach 

(http://daleszyce.esesja.pl/rejestr_uchwal). 

 

Wydano również 190 zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce, m.in.: 

- w sprawie zmian w budżecie Gminy Daleszyce na 2021 rok, 

- w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce, 

- w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach, 

- w sprawach dotyczących odpowiedniego funkcjonowania oraz organizacyjnych Miasta  

i Gminy Daleszyce, 

- w sprawach dotyczących funkcjonowania oświaty na terenie Miasta i Gminy Daleszyce, 

- różne sprawy. 

 

W roku 2021 Wojewoda Świętokrzyski wydał 2 rozstrzygnięcia nadzorcze dotyczące 

uchwał. Natomiast na zarządzenia wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce 

nie zostały wydane ww. dokumenty. 

 

http://daleszyce.esesja.pl/rejestr_uchwal
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3. INFORMACJA O REALIZACJI POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII 
 

 

Strategia Rozwoju Gminy Daleszyce (ew. planu rozwoju lokalnego) – to wieloletni plan, 

który wskazuje kierunki rozwoju gminy. Za sprawą dokumentu strategicznego gmina może 

efektywnie wykorzystać własne zasoby, w tym zasoby finansowe, rzeczowe czy społeczne, 

oraz określić sposoby przeciwdziałania pojawiającym się zagrożeniom. W 2021 roku 

rozpoczęły się prace nad opracowaniem Strategii. 

Obecnie przygotowywany jest nowy dokument, który obejmuje trzy etapy: 

 diagnozę sytuacji strategicznej Gminy Daleszyce, 

 część strategiczną, 

 część wdrożeniową. 

Po fazie uzgodnień i zatwierdzeń przez stosowne władze, nowa strategia zostanie przyjęta 

uchwałą Rady Miejskiej w Daleszycach w 2022 roku. 

Gminny Program Opieki nad Zabytkami na lata 2021-2024 dla Miasta i Gminy 

Daleszyce jest dokumentem długofalowym, którego zapisy są brane pod uwagę we wszelkich 

działaniach związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego na terenie gminy. Konsekwentna 

realizacja założeń Programu przyczynia się do poprawy jakości środowiska kulturowego, 

wzrostu nakładów finansowych na inwestycje związane z obiektami zabytkowymi (zarówno  

w przypadku osób prywatnych, administracji publicznej, jak i organizacji pozarządowych), 

szerszej promocji gminy i przyciągania turystów, a także do wzrostu świadomości regionalnej 

mieszkańców i poprawy ich sytuacji materialnej. 

Kompleksowy Plan Rozwoju Szkół w Gminie Daleszyce na lata 2016-2023 ma przełożenie 

na rozwój gminy, zarówno gospodarczy, ekonomiczny, jak i w społecznym jego aspekcie. 

Rozbudowa, modernizacja i doposażenie szkół na terenie gminy jest koniecznym krokiem 

podjętym w celu zapewnienia dalszego rozwoju gminy w przyszłości poprzez zwiększony 

wkład kapitału ludzkiego wynikającego z intelektualnego rozwoju młodych mieszkańców. 

Realizacja założeń Planu umożliwia pozyskiwanie wykształconego kapitału ludzkiego, ale 

także pozytywnie wpływa na stan ludności, tak istotny w kontekście predyspozycji do zmiany 

struktury społeczeństwa gminy w starzejące się. Wzbogacanie oferty edukacyjnej jako 

realizacja założeń Planu jest czynnikiem, który poza atrakcyjnością terenów i położenia 

gminy Daleszyce, stanowi dodatkowy aspekt zachęcający ludność napływową do osiedlenia 

się na tym terenie, mając pozytywny wpływ na stan ludności i przyrost naturalny  

w przyszłości.  

Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Daleszyce na lata 2016-2022 zawiera katalog 

działań przewidzianych do realizacji, które cechuje wielosektorowość podmiotów 

odpowiedzialnych za ich realizację, a także kompleksowość oczekiwanych efektów. 

Realizacja Programu następuje poprzez prawidłową koordynację przewidzianych  
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w programie zadań, a system wdrażania założeń zapewnia pełną partycypację interesariuszy 

procesu rewitalizacji. 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Daleszyce na lata 2021-

2030 to dokument planistyczny obejmujący kilka lat. Realizacja założeń Strategii pomaga 

rozwiązywać problemy natury społecznej wiodące do poprawy sytuacji mieszkańców gminy 

Daleszyce. Zmiana społeczna i jej utrwalenie wymaga nieustannego podejmowania 

aktywności. Kontynuacja prac nad rozwiazywaniem problemów społecznych i minimalizacją 

ich skutków z wykorzystaniem zasobów i środków własnych gminy oraz źródeł finansowania 

zewnętrznego poprawia sytuację wspólnoty gminnej poprzez skuteczne wdrażanie interwencji 

społecznych w szczególności: przeciwdziałanie ubóstwu i bezrobociu, pomoc osobom 

starszym i niepełnosprawnym, wsparcie rodziny, przeciwdziałanie przemocy, przestępstwom  

i uzależnieniom. 

3.1. Współpraca z innymi społecznościami samorządowymi 

 Porozumienia międzygminne 

W dniu 25.03.2021 r. Rada Miejska w Daleszycach podjęła uchwałę nr XLI/353/2021  

w sprawie wyrażenia woli współdziałania z innymi gminami i zawarcia przez Gminę 

Daleszyce porozumienia międzygminnego dotyczącego zasad współpracy przy opracowaniu 

Planu Zrównoważonej Mobilności dla Kielc i Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego. 

Porozumienie, o którym mowa zostało zawarte 9 czerwca 2021 r. i dotyczyło zasad 

współpracy w zakresie opracowania dokumentu pn. „Plan Zrównoważonej Mobilności dla 

Kielc i Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego”. Jednym z podstawowych celów opracowania 

jest dążenie do podnoszenia jakości życia mieszkańców, poprawy środowiska naturalnego 

oraz atrakcyjności  

i konkurencyjności Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego. Dokument ten jest wspólną 

inicjatywą Partnerów Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego (KOF) na rzecz działań 

związanych z potrzebami mobilności osób, lokalnym rozwojem gospodarczym i społecznym 

oraz kształtowaniem przestrzeni publicznych KOF. Dokument będzie sporządzony na 

podstawie obowiązujących polityk, dokumentów oraz wytycznych wszystkich szczebli – 

europejskich, krajowych, regionalnych, lokalnych i miejskich, oraz będzie zgodny z zasadami 

zrównoważonego rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem podejścia partycypacyjnego. 

Dokument ma służyć całemu obszarowi funkcjonalnemu i stanowić narzędzie do kreowania 

przyszłej współpracy w jego ramach. Opracowanie będzie obejmować obszar 13 gmin. Plan 

Zrównoważonej Mobilności bazuje na długofalowej wizji rozwoju transportu i mobilności dla 

całej aglomeracji miejskiej, która obejmuje wszystkie środki i formy transportu: publiczne, 

prywatne, pasażerskie i towarowe, zmotoryzowane i niezmotoryzowane, w ruchu i w czasie 

postoju. Posiadanie takiego dokumentu jak SUMP przez Miasto Kielce i Kielecki Obszar 

Funkcjonalny daje podstawę do ubiegania się o środki finansowe w przyszłej perspektywie 

finansowej 2021-2027, dla miasta będącego rdzeniem obszaru funkcjonalnego w ramach 

środków dedykowanych dla ZIT oraz dla gmin wchodzących w skład obszaru 

funkcjonalnego. 
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Inne formy współdziałania (LOT, LGD, inne) 

Stowarzyszenie LOT „Góry Świętokrzyskie” jest niezależnym 

zrzeszeniem osób fizycznych, podmiotów gospodarczych, 

organizacji pozarządowych i samorządów lokalnych 

działających w obszarze Gór Świętokrzyskich. Do 

najważniejszych celów działania LOT „Góry Świętokrzyskie” 

należą: 

 wspieranie rozwoju turystyki i kultury w regionie Gór 

Świętokrzyskich, kreowanie wizerunku i promocja Gór 

Świętokrzyskich jako terenu atrakcyjnego turystycznie, 

kulturowo i inwestycyjnie, 

 integracja środowiska turystycznego poprzez współpracę sektora publicznego, sektora 

gospodarki turystycznej, stowarzyszeń działających w obszarze turystyki, a także 

podmiotów działających w dziedzinie kultury, edukacji, ochrony środowiska, 

 inicjowanie nowych oraz podnoszenie jakości istniejących lokalnych produktów 

turystycznych. 

Szczegółowe cele działania to: 

1. Zbudowanie rozpoznawalnej marki „Góry Świętokrzyskie” jako obszaru atrakcyjnego 

turystycznie, kulturowo, inwestycyjnie i jako atrakcyjnego miejsca zamieszkania. 

2. Zintegrowanie środowiska turystycznego i okołoturystycznego obszaru Gór 

Świętokrzyskich. 

3. Zbudowanie świadomości ekologicznej mieszkańców obszaru Gór Świętokrzyskich. 

4. Pobudzenie przedsiębiorczości mieszkańców obszaru Gór Świętokrzyskich. 

5. Wzrost liczby turystów i odwiedzających przyjeżdzających w Góry Świętokrzyskie 

oraz wzrost liczby mieszkańców obszaru Gór Świętokrzyskich. 

6. Wzrost znaczenia obszaru Gór Świętokrzyskich w rozwoju Województwa 

Świętokrzyskiego. 

Obecnie członkami Lokalnej Organizacji Turystycznej 

są między innymi gminy, tj. Bieliny, Bodzentyn, 

Górno, Nowa Słupia, Masłów, Łączna, Pawłów, 

Daleszyce oraz Świętokrzyski Park Narodowy, 

Ojcowie Oblaci Maryi Niepokalanej oraz podmioty 

branży turystycznej.   

Odbywające się w ostatnich miesiącach 2021 roku 

spotkania przedstawicieli Gmin należących do Związku Gmin Gór Świętokrzyskich, Rady 

Programowej ds. Rozwoju Marki Turystycznej Góry Świętokrzyskie i branży turystycznej z 

terenu Gór Świętokrzyskich, prowadzone prace oraz założenia zasad wykorzystania środków 

Unii Europejskiej 2021-2027, jednoznacznie wskazują na potrzebę zbudowania 

międzysektorowej organizacji pozarządowej obejmującej swoim zasięgiem cały obszar Gór 

Świętokrzyskich.  
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Mając na uwadze nieustanny rozwój społeczno-ekonomiczny Gminy Daleszyce, m.in. 

poprzez promocję atrakcji turystycznych, kulturalnych, polityki pro-ekologicznej, otwarcie na 

współdziałanie i wzmacnianie informacji o przedsiębiorcach branży turystycznej z naszego 

terenu, zasadnym stało się przystąpienie Gminy Daleszyce do Stowarzyszenia LOT „Góry 

Świętokrzyskie”, co zostało wyrażone uchwałą nr LIII/474/2021 Rady Miejskiej  

w Daleszycach w dniu 29.12.2021 r.  

 

Lokalna Grupa Działania „Białe Ługi”, zwana dalej LGD, jest partnerstwem trójsektorowym, 

składającym się z przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego i społecznego z terenu 

Miasta i Gminy Chmielnik, Daleszyce i Staszów oraz Gminy Bogoria, Pierzchnica, Raków  

i Szydłów w województwie świętokrzyskim. LGD działa jako stowarzyszenie i jest 

dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych i osób prawnych, w tym 

jednostek samorządu terytorialnego, mającym na celu działanie na rzecz rozwoju obszarów 

wiejskich ww. gmin. 

Gmina Daleszyce od wielu lat współpracuje z LGD. Wspólne działania polegają na: 

organizowaniu i współfinansowaniu: 

 seminariów, szkoleń, konferencji i konkursów, 

 imprez kulturalnych, takich jak festiwale, targi, pokazy i wystawy, służące zwłaszcza 

promocji regionu i jego tożsamości kulturowej, a także imprez sportowych i zawodów 

oraz udział w tego rodzaju kulturalnych i sportowych przedsięwzięciach 

organizowanych przez inne podmioty, 

 działalności promocyjnej, informacyjnej, 

 punktów doradztwa i poradnictwa szczególnie w zakresie pozyskiwania środków 

zewnętrznych dla osób prywatnych, jak również przedsiębiorców, 

 współpracy i wymiany doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami 

pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celami LGD na poziomie krajowym  

i międzynarodowym, 

 udzielania pomocy organizacyjnej osobom fizycznym, osobom prawnym oraz 

jednostkom. 

 

3.2. Inne porozumienia 
Dnia 25.03.2021 r. Rada Miejska w Daleszycach podjęła uchwałę nr XLI/354/2021 w sprawie 

wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Daleszyce do partnerstwa i zawarcie porozumienia 

w sprawie współpracy przy realizacji Projektu w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. W związku z ubieganiem 

się w 2021 roku o dofinansowanie projektu pn. „RAZEM Z SENIORAMI” w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, 

Oś Priorytetowa 09 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, numer i nazwa działania 09.02 

Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, numer i nazwa 

poddziałania: 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe), 



 
Raport o stanie Gminy Daleszyce 

  

18 
Daleszyce 2022 

gmina Daleszyce zawarła porozumienie ze Stowarzyszeniem Kobiet Wiejskich Gminy 

Daleszyce. Efektem realizowanych założeń ww. projektu jest utworzenie pięciu Klubów 

Seniora w miejscowościach: Mójcza, Brzechów, Marzysz, Niestachów i Słopiec, gdzie 

odbywają się systematyczne zajęcia dla seniorów. 

 

Rada Miejska w Daleszycach  uchwałą Nr V/8/2015 z dnia 6 marca 2015 r. wyraziła zgodę na 

zawarcie porozumienia międzygminnego wówczas 12 gmin tworzących Kielecki Obszar 

Funkcjonalny, które podpisano w dniu 11 maja 2015 r. Sygnatariuszami Porozumienia 

określającego zasady współpracy przy przygotowaniu i realizacji Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego były: Miasto Kielce, Gmina i Miasto 

Chęciny, Miasto i Gmina Chmielnik, Miasto i Gmina Daleszyce, Gmina Górno, Gmina 

Masłów, Gmina Miedziana Góra, Gmina Morawica, Gmina Piekoszów, Gmina Sitkówka-

Nowiny, Gmina Strawczyn, Gmina Zagnańsk. Porozumienie było zmieniane Aneksem nr 1  

z 27.05.2015 r., Aneksem nr 2 z dn. 20.07.2020 r. W dniu 29 marca 2021 r. Sejmik 

Województwa Świętokrzyskiego podjął uchwałę Nr XXX/406/21 w sprawie przyjęcia 

Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego, w której do Kieleckiego Obszaru 

Funkcjonalnego włączone zostało Miasto i Gmina Pierzchnica. Z uwagi na zmianę strony 

podmiotowej,  

tj. rozszerzenia obszaru KOF o miasto i gminę Pierzchnica, uzyskanie przez niektórych 

partnerów praw miejskich – tj. Gminę Morawica – obecnie Miasto i Gmina Morawica, jak 

również zmianę nazwy Gminy Sitkówka-Nowiny na Gmina Nowiny, należało zawrzeć aneks 

obejmujący także Miasto i Gminę Pierzchnica, która w dacie podejmowania uchwały z marca 

2015 roku nie wchodziła w skład Porozumienia KOF. W związku z powyższym Rada 

Miejska w Daleszycach dnia 29.04.2021 r. podjęła uchwałę nr XLIII/365/2021 w sprawie 

zmiany uchwały Nr V/8/2015 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 6 marca 2015 roku w 

sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego. 

3.3. (Wieloletni) roczny program współpracy z organizacjami 

pozarządowymi 

Krótkie omówienie (dziedziny priorytetowe, plan i wykonanie budżetu w tym zakresie; 

liczba organizacji korzystających) 

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1057 ze zm.) gmina podejmuje działania dotyczące 

współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 

ww. ustawy. Każdego roku uchwałą Rady Miejskiej w Daleszycach podejmowany jest 

Roczny Program współpracy gminy Daleszyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie na kolejny rok kalendarzowy. Zgodnie z Uchwałą Nr XVII/23/2012 Rady 

Miejskiej w Daleszycach z dnia 26 marca 2012 roku projekt Programu Współpracy zostaje 

wcześniej poddany konsultacjom w terminie do 30 listopada roku poprzedzającego okres 

obowiązywania programu. Celem głównym współpracy gminy z organizacjami 
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pozarządowymi i innymi podmiotami jest budowanie społeczeństwa obywatelskiego oraz 

zwiększenie stopnia zaspokojenia potrzeb społecznych.  

W 2021 roku w otwartych konkursach ofert na realizację priorytetowych zadań publicznych 

ustalonych w Programie współpracy w zakresie kultury fizycznej i sportu udzielono wsparcia 

w dwóch dziedzinach priorytetowych: 

1) w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – dotacją zostały 

objęte 4 podmioty na łączną kwotę 224.000,00 zł, 

2) w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – dotacją zostały 

objęte 2 podmioty na łączną kwotę 25.000,00 zł. 

Wysokość środków ujętych w Programie na wsparcie zadań publicznych realizowanych przez 

organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia  

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w każdym roku 

przekracza 200.000,00 zł.  

Rekomendacje 

We współpracy samorządu i organizacji NGO kluczowa jest dbałość o wzajemne zrozumienie 

i poprawna komunikacja, tak aby obydwie strony znały swoje możliwości, ale i ograniczenia. 

Z działalności samorządu na rzecz organizacji pozarządowych nasuwają się następujące 

wnioski i rekomendacje: 

 organizacje pozarządowe winny aktywniej kontaktować się z administracją 

samorządową, 

 organizacje pożytku publicznego powinny podnosić jakość swoich działań m.in.  

w zakresie składania wniosków (ofert), rozliczania i sprawozdawczości, 

 wartość środków na realizację zadań publicznych powinna pozostawać na podobnym 

poziomie, 

 należy korzystać z już istniejących standardów i modeli współpracy oraz dążyć do 

coraz wyższej jakości współpracy, 

 samorząd powinien kontynuować udaną i owocną współpracę z organizacjami 

pozarządowymi, 

 jst winna podnosić kompetencje pracowników administracji współpracujących z 

NGO. 

3.4. Inne obowiązujące programy, strategie itp. 

Program szczepień profilaktycznych przeciwko meningokokom w Gminie Daleszyce na 

lata 2018-2022 

Celem głównym programu jest zmniejszenie ryzyka zachorowań na chorobę meningokokową 

wśród dzieci w Gminie Daleszyce poprzez szczepienia ochronne. Program skierowany jest do 

dzieci w wieku 1-2 lat, zamieszkałych na terenie Gminy Daleszyce, u których nie występują 

przeciwskazania do szczepienia oraz ich rodziców/opiekunów prawnych, którzy zostaną 

objęci działaniami informacyjno-edukacyjnymi. 
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W 2021 roku realizatorem założeń programu były dwa podmioty lecznicze wyłonione  

w drodze konkursu ofert – podmioty te musiały spełniać wymagania formalne określone  

w programie. Zaszczepionych zostało 75 dzieci na łączną kwotę 14.250,00 zł. 

Program szczepień przeciwko grypie na lata 2018-2021 

Głównym celem programu jest obniżenie zachorowań na grypę w populacji osób powyżej 55 

roku życia jak i zapobieganie chorobie. Kolejnym celem jest uniknięcie powikłań 

pogrypowych mieszkańców gminy Daleszyce. Program jest kontynuacją programów z lat 

2009-2013 oraz 2014-2017, w czasie realizacji których zaszczepiono 2819 osób. Tak więc ok. 

20% populacji podlegającej szczepieniu uczestniczyło w programie w latach 2009-2013, 

natomiast  

w programie 2014-2017 ok. 11%. 

W 2021 roku realizatorem założeń programu były dwa podmioty lecznicze wyłonione  

w drodze konkursu ofert – podmioty te musiały spełniać wymagania formalne określone  

w programie. Zaszczepionych zostało 154 osoby na łączną kwotę 9 240,00 zł. 

,,Szczepienia przeciwko pneumokokom w populacji osób starszych w Gminie 

Daleszyce’’ w 2021 roku 

Celem głównym programu jest uzyskanie nie mniejszego niż 90 % poziomu odporności 

populacyjnej, wynikającej z zaszczepienia populacji osób powyżej 65 r.ż. zakwalifikowanych 

do programu, będących mieszkańcami gminy Daleszyce, poprzez przeprowadzenie 

skutecznych szczepień przeciwko pneumokokom w latach 2021-2025. Zmniejszenie liczby 

zachorowań na infekcje pneumokokowe wśród osób powyżej 65 r.ż. oraz zwiększenie 

poziomu wiedzy wśród pacjentów z terenu gminy Daleszyce należą do celów szczegółowych 

programu.   

W 2021 roku realizatorem założeń programu były dwa podmioty lecznicze wyłonione  

w drodze konkursu ofert – podmioty te musiały spełniać wymagania formalne określone  

w programie. Zaszczepionych zostało 86 osób  na łączną kwotę 22 360,00 zł. 

Program „Wybierz życie bez cukrzycy” 

Od lipca 2020 roku Gmina Daleszyce brała udział w projekcie realizowanym przez 

Uzdrowisko Busko Zdrój S.A. pn. „Regionalny Program Zdrowotny w zakresie zapobiegania 

i wczesnego wykrywania cukrzycy typu drugiego” współfinansowanego ze środków 

Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Celem głównym programu była ochrona zdrowia oraz 

poprawa świadomości w zakresie profilaktyki cukrzycy, nadwagi i otyłości wśród 

mieszkańców województwa świętokrzyskiego poprzez przeprowadzenie interwencji 

edukacyjno-zdrowotnej do końca XI 2021 roku w grupie osób w wieku 45-64 lat. W ramach 

tego programu zostały przeprowadzone działania informacyjno-promocyjne projektu oraz 

została przeprowadzona ankieta wśród mieszkańców naszej gminy oraz urzędników. 
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Szczepienia i transport do punktów szczepień przeciw COVID-19 

Urząd Miasta i Gminy Daleszyce zapewniał w minionym roku transport dla osób mających 

trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-Cov-2.  

Pomoc organizowana była dla osób posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności 

w stopniu znacznym o kodzie R lub N, lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami, jak 

również dla osób mających trudności z dostępem do punktów szczepień (np. osoby starsze 

niemające możliwości samodzielnego dojazdu do punktu szczepień). Szczepienia odbywały 

się w Ośrodkach Zdrowia w Daleszycach i Sukowie. Transport pacjentów zapewniały 

wszystkie jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Daleszyce oraz Miejsko-

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Daleszycach. 

W naszej gminie w pełni zaszczepionych zostało 8054 osób, co stanowi 50,9% wszystkich 

mieszkańców gminy. 

4. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 
 

 

Mienie komunalne gminy Daleszyce stanowi własność i inne prawa majątkowe 

należące do gminy. Powierzchnia nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy 

lub pozostających w jej władaniu, wynosi 280,5487 ha, z czego powierzchnia gruntów pod 

drogami  będących własnością lub znajdujących się we władaniu gminy wynosi 147,3408 ha 

oraz grunty przeznaczone pod budowę dróg (Tp) 14,0446 ha.  

Gmina Daleszyce posiada nieruchomości pozostające w użytkowaniu wieczystym            

o pow. 1,5477 ha  oraz nieruchomości przekazane w trwały zarząd o pow. 4,5687 ha. 

W skład mienia gminy wchodzi również 13 lokali mieszkalnych, o łącznej 

powierzchni 748,19 m
2
, które znajdują się w budynkach szkół i przychodni zdrowia. 

 

Sposób zarządzania zasobem: 

 Obrót nieruchomościami odbywa się na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 

roku o gospodarce nieruchomościami, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym, kodeksu cywilnego oraz uchwał Rady Miejskiej w Daleszycach. Sprzedaż gruntów 

realizowana jest z zasobu gminy. 

 Gmina Daleszyce gospodaruje zasobem nieruchomości zgodnie z zasadami 

racjonalnej gospodarki, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, uwzględniając  

w pierwszej kolejności potrzeby społeczności lokalnej i realizację zadań publicznych. 

Gminny zasób nieruchomości jest wykorzystywany na cele rozwojowe gminy i dla potrzeb 

zorganizowanej działalności inwestycyjnej. 
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Zmiany własnościowe od czasu sporządzenia ostatniej informacji- zgodnie ze stanem na dzień 

31 grudnia 2021 roku: 

 

1. Nieruchomości zbyte z zasobu nieruchomości gminnych: 

 Dz. Nr 592/2 o pow. 0,0211 ha poł. w msc. Niwy  

 Dz. Nr 4522 o pow. 0,3900 ha poł. w msc. Kranów 

 Dz. Nr 4523 o pow. 0,9900 ha poł. w msc. Kranów 

2. Nieruchomości nabyte do zasobu nieruchomości gminnych: 

 Dz. Nr 3351/21 o pow. 0,6930 ha poł. w msc. Daleszyce 

 Dz. Nr 526/42, 526/43, 527/40, 527/41 o łącznej pow. 0,0341 ha poł. w msc. Mójcza 

 Dz. Nr 31/11 o pow. 0,1350 ha poł. w msc. Niestachów 

 Dz. Nr 585/1 o pow. 0,0068 ha poł. w msc. Niwy 

 Dz. Nr 591/1 o pow. 0,0083 ha poł. w msc. Niwy 

 Dz. Nr 594/3 o pow. 0,0218 ha poł. w msc. Niwy 

 Dz. Nr 594/1 o pow. 0,0424 ha poł. w msc. Niwy 

 Dz. Nr 665/4 o pow. 0,2706 ha poł. w msc. Kranów 

 Dz. Nr 658/6 o pow. 0,2122 ha poł. w msc. Kranów 

 Dz. Nr 1368/1 o pow. 0,0266 ha poł. w msc. Marzysz 

 Dz. Nr 1368/2 o pow. 0,0404 ha poł. w msc. Marzysz 

 Dz. Nr 1369/1 o pow. 0,0204 ha poł. w msc. Marzysz 

 Dz. Nr 744/1 o pow. 0,1128 ha poł. w msc. Słopiec 

4.1. Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy 

 

 Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy  Daleszyce  

zwany  dalej programem został uchwalony na lata  2021- 2026 (załącznik do Uchwały Rady 

Miejskiej w Daleszycach Nr XXXVIII/329/2021 z dnia 26 stycznia 2021r.), z którego 

wynika, że aktualny zasób mieszkaniowy tworzy 13 lokali mieszkalnych o łącznej 

powierzchni użytkowej   748,19  m
2 

 w tym: 

1) 3 lokale mieszkalne w budynkach komunalnych o łącznej  pow.  użytkowej 179, 0 m
2 

, 

2) 6 lokali mieszkalnych  w budynkach Ośrodków Zdrowia o łącznej  pow. użytkowej         

398, 69 m
2
 

3) 4 lokale  mieszkalne w budynkach szkół podstawowych o łącznej  pow.  użytkowej       

170, 5 m
2
 

 

 W zasobie mieszkaniowym  Gminy Daleszyce brak jest lokali socjalnych.                            

Nie przewiduje się powiększenia zasobu mieszkaniowego poprzez budowę nowych mieszkań. 

Lokale stanowiące mieszkaniowy zasób gminy znajdują się w budynkach, które zostały 

wybudowane kilkadziesiąt  lat temu  za  wyjątkiem budynków Ośrodka Zdrowia w Sukowie  

i Daleszycach. Stan techniczny zasobu ze względu na wiek, stopień zużycia oraz sposób 

eksploatacji i użytkowania wyznacza potrzeby remontów bieżących, remontów oraz 

modernizacji. W celu utrzymania prawidłowego stanu technicznego pozostałe budynki i 
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lokale wymagają przeprowadzenia różnorodnych napraw i remontów, a w szczególności: 

wymiany stolarki okiennej, drzwiowej, wymiany instalacji elektrycznej, odnowienia elewacji, 

naprawy i wymiany orynnowania, przebudowy kominów, remonty dachów. 

Wskazuje się jako priorytet przy tworzeniu rocznych planów remontowych eliminacje 

zagrożenia bezpieczeństwa użytkowania lokali i mienia oraz zalecenia z przeglądów 

budowlanych, w związku z tym w pierwszej kolejności podejmowane są prace zmierzające do 

zabezpieczenia konstrukcji budynków, remontów i zabezpieczenia instalacji technicznych 

oraz zabezpieczenia pożarowego.  

W roku 2021 wykonano kompleksowy remont lokalu mieszkalnego w budynku po byłej 

szkole podstawowej w Słopcu 86. Środki przeznaczone na remont zostały pozyskane z 

projektu unijnego. 

 

W okresie objętym planem nie  przewiduje się  sprzedaży lokali  mieszkalnych   

będących własnością gminy. W przypadku zainteresowania  najemców lokali wykupem 

mieszkań dopuszcza się możliwość  sprzedaży  tych   lokali  mieszkalnych po podjęciu  

uchwały Rady Miejskiej  o sprzedaży lokali.  

 

4.2. Zasady polityki czynszowej 

 

W kwestii czynszu najemcy  lokali mieszkalnych opłacają  go według ustalonej  

stawki  bazowej za 1
 
m

2
  powierzchni  użytkowej   lokalu z uwzględnieniem czynników  

podwyższających  lub  obniżających  stawkę.  

Wysokość stawek czynszu  z tytułu najmu lokalu  mieszkalnego   uzależniona    jest  od 

położenia budynku, położenia lokalu, stanu technicznego budynku, wyposażenia    budynku i 

lokalu w instalacje  i urządzenia : 

- centralne ogrzewanie , 

- instalacje i urządzenia wodne, 

- instalacje i urządzenia  kanalizacyjne 

 Stawka bazowa  czynszu za najem  lokalu mieszkalnego ustalana jest w drodze  zarządzenia 

Burmistrza Miasta i Gminy  na podstawie odrębnych przepisów,   

z uwzględnieniem  czynników podwyższających  lub  obniżających  stawkę.  

Podwyżki czynszu dokonuje się raz w roku, poczynając od dnia  01 stycznia każdego roku  

średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług  konsumpcyjnych,  

w poprzednim roku kalendarzowym  ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego.  

 

 Zarząd  mieszkaniowym zasobem Gminy Daleszyce wykonywany jest przez Burmistrza 

Miasta i Gminy Daleszyce. Zadania  z zakresu zarządu mieszkaniowym zasobem gminy 

obejmują  w  szczególności: zapewnienie najemcom  lokali podstawowych warunków  

mieszkaniowych, remonty, konserwację i modernizację lokali i budynków, utrzymywanie  

w  należytym stanie technicznym  nieruchomości  oraz  znajdujących się w nic  urządzeń  
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komunalnych, prowadzenie spraw związanych z najmem lokali poprzez zawieranie umów  

najmu, pobieranie opłat,  za  czynsz  i inne świadczenia  wynikające z najmu mieszkań. 

Na lata obowiązywania niniejszego programu nie przewiduje się istotnych zmian  

w sposobie zarządzania  mieszkaniowym zasobem Gminy Daleszyce.  

Na koniec 2021 r. zostały wykonane przeglądy kominiarskie oraz przeglądy techniczne 

wszystkich budynków należących do mieszkaniowego zasobu gminy. 

4.3. Plan wykorzystania zasobu nieruchomości gminnych 
 

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości gminnych dla Miasta i Gminy Daleszyce na 

lata 2022-2024 został zatwierdzony Zarządzeniem Nr 34/2022 Burmistrza Miasta i Gminy 

Daleszyce z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie: przyjęcia planu wykorzystania gminnego 

zasobu nieruchomości Gminy Daleszyce na lata 2022-2024. 

Plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Miasta i Gminy Daleszyce 

określa główne kierunki działań związane z gospodarowaniem mieniem gminnym.  

W stosunku do każdej nieruchomości rozstrzygnięcia o sposobie jej zagospodarowania 

zapadały indywidualnie. Gminny zasób nieruchomości był i będzie wykorzystywany zgodnie 

z wiążącymi organ wykonawczy Miasta i Gminy ustaleniami, które będą wynikały z uchwał 

budżetowych na lata 2022-2024, w formach prawnych przewidzianych  

w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny oraz ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

o gospodarce nieruchomościami. 

5. ŚRODOWISKO 

 

5.1. Program ochrony środowiska 

 

Celem sporządzenia Programu Ochrony Środowiska (POŚ) jest realizacja przez jednostki 

samorządu terytorialnego (JST) polityki ochrony środowiska zgodnie z założeniami 

najważniejszych dokumentów strategicznych i programowych na szczeblu krajowym, 

wojewódzkim i powiatowym. POŚ powinny stanowić podstawę funkcjonowania systemu 

zarządzania środowiskiem i być spójne ze wszystkimi dokumentami dotyczącymi zagadnień 

ochrony środowiska na szczeblu danej JST. 

Opracowanie oraz uchwalenie dokumentu przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju 

gminy Daleszyce uwzględniając pierwszorzędnie kwestie związane z ochroną środowiska.  

Dokument ten zawiera analizę stanu środowiska naturalnego na terenie gminy, na podstawie 

której określono cele, kierunki i zadania wynikające z zagrożeń i problemów dla 

poszczególnych obszarów interwencji. Wskazuje również źródła finansowania 

zaproponowanych działań oraz określa system realizacji Programu. 

2. Wnioski z ostatniego raportu z realizacji (art. 18 ust. 2 – co dwa lata) 
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Raport z realizacji w/w Programu jest w trakcie sporządzania przez firmę zewnętrzną.  

5.2. Program usuwania azbestu 

 

Celem Programu jest usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu 

gminy do 2032 roku, minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych powodowanych 

kontaktem z włóknami azbestu na terenie gminy, likwidacja szkodliwego oddziaływania 

azbestu na środowisko w gminie. 

Tab. Ilość usuniętych wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Daleszyce  

w roku 2021 

 

 

 

 

Lp. 

 

Miejscowość 

 

Ilość azbestu usuniętego w m
2 

 

1.  Borków 300 

2.  Brzechów 964 

3.  Cisów 270 

4.  Daleszyce 3424 

5.  Danków-Wójtostwo 1105 

6.  Komórki 628 

7.  Kranów 1060 

8.  Marzysz 379 

9.  Mójcza 1403 

10.  Niestachów 805 

11.  Niwy 1238 

12.  Sieraków 220 

13.  Słopiec 1475 

14.  Smyków 1276 

15.  Suków 4136 
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16.  Szczecno 557 

17.  Trzemosna 210 

18.  Widełki 550 

Razem 20 000 

 

5.3. Plan gospodarki niskoemisyjnej 
Założenia w zakresie termomodernizacji i OZE: 

1. Wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne w budynkach jednostek 

podległych władzom gminy. 

2. Wymiana części pieców grzewczych w gospodarstwach indywidualnych na bardziej 

efektywne poprzez pozyskanie środków finansowych z programów unijnych przez władze 

gminy w ramach wspólnego projektu dla mieszkańców gminy. 

3. Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii wytwarzających energię elektryczną  

i cieplną na potrzeby obiektów gminnych: -montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach 

gminnych, -montaż kolektorów słonecznych na obiektach gminnych, - instalowanie pomp 

ciepła na potrzeby C.W.U 

4. Zastosowanie kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych na potrzeby gospodarstw 

indywidualnych. 

5. Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach przedsiębiorców działających na terenie 

gminy. 

6. Rozbudowa oświetlenia ulicznego na LEDowe, energooszczędne z inteligentnym system 

sterowania. 

7. Kompensacja mocy biernej w obiektach gminnych i obwodach oświetlenia ulicznego.  

8. Zakup autobusów elektrycznych na potrzeby transportu na terenie gminy Daleszyce 

Powyższe założenia nie stanowią zamkniętego katalogu inwestycji, są to jedynie planowanie 

działania, które mogą zostać rozszerzone bądź zmienione w miarę możliwości finansowych 

budżetu gminy. 

Działania podjęte przez Gminę w roku 2021 

1. Głęboka termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce – wymiana 

stolarki okiennej i drzwiowej, zmiana źródła ogrzewania oraz instalacji C.O, zmiana 

oświetlenia na energooszczędne, montaż instalacji fotowoltaicznej, kompleksowe 

docieplenie obiektu, montaż pompy ciepła na potrzeby C.W.U. 

2. Przebudowano system ogrzewania w świetlicy w Smykowe na system oparty na pompie 

ciepła powietrze – woda połączony z ogrzewaniem powietrzem. 

3. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Brzechowie – wymiana stolarki okiennej  

i drzwiowej, zmiana źródła ogrzewania oraz instalacji C.O, zmiana oświetlenia na 
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energooszczędne, montaż instalacji fotowoltaicznej, kompleksowe docieplenie obiektu, 

montaż pompy ciepła na potrzeby C.W.U. 

4. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Szczecnie bud. B – wymiana stolarki okiennej  

i drzwiowej, zmiana instalacji C.O, wymiana oświetlenia na energooszczędne, montaż 

instalacji fotowoltaicznej, kompleksowe docieplenie obiektu. 

5. Montaż 42 nowych LED-owych opraw ulicznych wraz z systemem sterowania na terenie 

gminy Daleszyce.  

6. Budowa instalacji fotowoltaicznych w następujących obiektach: 

- Ujęcie wody w Niwach – instalacja o mocy 49,5 kWp  

- Szkoła Podstawowa w Sierakowie - instalacja o mocy 7,2 kWp 

- Miejsko – Gminny Żłobek w Daleszycach - instalacja o mocy 39,5 kWp 

 

5.5. Czyste Powietrze 

Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie 

emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzonych do atmosfery przez systemy grzewcze 

domach mieszkalnych. 

Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz 

termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią. Działania te 

nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki 

oszczędnościom finansowym. Gmina w Daleszycach w dniu 15.12.2020 r. podpisała 

porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

Kielcach w ramach realizacji programu priorytetowego „Czyste powietrze”, którego celem 

jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez 

wymianę źródła ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych 

jednorodzinnych. W dniu 01.06.2021 r. podpisano aneks do porozumienia w związku z 

prowadzeniem punktu konsultacyjno-informacyjnego i udostępniono środki w formie dotacji 

na kwotę 30 000 zł. Środki zostały przeznaczone na utworzenie punktu oraz działania 

edukacyjne.  

W roku 2021 udzielono 371 konsultacji dla mieszkańców o zasadach programu „Czystego 

powietrza” oraz za pośrednictwem punktu konsultacyjno-informacyjnego złożono 98 

wniosków o dofinansowanie w formie dotacji, w ramach programu priorytetowego „Czyste 

Powietrze”. Z inicjatywy gminy zorganizowano i przeprowadzona 3 szkolenia na spotkaniu 

omówiono założenia programu, rodzaje przedsięwzięcia objętych dofinansowaniem, warunki 

dofinansowania, sposób składania wniosków oraz zasady realizacji i rozliczenia dotacji.  
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5.4. Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków 

CEEB, czyli Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków to system informacji o źródłach 

ogrzewania budynków w Polsce. CEEB ma wspierać działania w wymianie kopciuchów, a 

tym samym walkę ze smogiem. Za budowę systemu CEEB odpowiada Główny Urząd 

Nadzoru Budowlanego. 

W dniu 1 stycznia 2021 roku weszła w życie ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o 

wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 2127). Zgodnie z 

art. 27g została utworzona Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB), która służy do 

zidentyfikowania źródeł emisji z budynków. Zgromadzone w CEEB jednolite w skali całego kraju dane na temat 

budynków i pochodzących z nich źródeł emisji będzie stanowiło narzędzie do walki ze smogiem. W CEEB 

znajdują się przede wszystkim informacje na temat źródeł spalania paliw w budynkach wielolokalowych oraz 

domów jednorodzinnych do 1 MW. Uwzględnione zostały również lokale usługowe i budynki publiczne, w 

których znajduje się tego rodzaju ogrzewanie, czyli głównie kotłownie. W ewidencji, oprócz danych o źródłach 

ciepła, docelowo znajdują się też informacje na temat otrzymanej pomocy finansowej na wymianę kotła 

grzewczego czy termomodernizację budynku. Według zapowiedzi Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego 

(GUNB) ewidencja będzie tworzona etapami, a cały projekt jest zaplanowany na lata 2021-2023. 

Od wejścia w życie ustawy mieszkańcy składają deklarację do urzędu gminy, gdzie są wprowadzane do 

CEEB w roku 2021 wpłynęło 300 deklaracji dotyczących źródeł ciepła i źródeł spalania paliw. 
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5.5. Utrzymanie porządku i czystości w gminie 
 

Rodzaj i ilość odpadów odebranych z terenu Gminy Daleszyce i PSZOK w okresie od stycznia do 

grudnia 2021 r.  

Nazwa odpadu Ilość zebranych odpadów      w tonach / 12 
miesięcy 

za okres od 01.01.2021-31.12.2021 r. 

niesegregowane (20 03 01) 2230,08 

zmieszane opakowaniowe  (15 01 06) 60,92 

szkło (20 01 12) 245,99 

opakowania z tworzyw sztucznych (15 01 02) 356,78 

opakowania z papieru i tektury (15 01 01) 32,32 

odpady ulegające biodegradacji (20 02 01) 159,74 

popiół (20 03 99) 415,42 

odpady budowlano-remontowe (17 01 07) 39,50 

wielkogabarytowe (20 03 07) 246,43 
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urządzenia elektryczne i elektroniczne (20 01 36) 63,541 

opakowania ze szkła (15 01 07) 103,93 

zużyte opony  (16 01 03) 96,57 

papier i tektura (20 01 01) 0,83 

tworzywa sztuczne (20 01 39) 0,54 

odpady nieulegające biodegradacji (20 02 03) 84,48 

opakowania z metali (15 01 04) 0,58 

gruz ceglany (17 01 02) 30,24 

 

6. ROZWÓJ I MODERNIZACJA URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH  
I KANALIZACJI W 2021 ROKU 

 

6.1. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości 

Daleszyce, gmina Daleszyce” w systemie zaprojektuj i wybuduj 
 

Zadanie współfinansowane jest w ramach działania 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa”, 

Osi 4  „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” objętego Regionalnym Programem Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.  
 

Z uwagi na rozbudowę sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Daleszyce konieczne jest 

zwiększenie przepustowości oczyszczalni ścieków w Daleszycach. Docelowo do oczyszczalni 

ścieków w Daleszycach dopłyną dodatkowo ścieki z nowo projektowanej kanalizacji  

w miejscowościach Kranów (ok. 75% ścieków z Kranowa) i Brzechów. W ramach 

planowanej inwestycji zakłada się zwiększenie przepustowości dobowej do 1000 m
3
/d, 

wprowadzenie wysokosprawnego usuwania substancji biogennych oraz rozwiązanie 

problemu osadów powstających w wyniku oczyszczania ścieków. 

Planując zakres rozbudowy uwzględniono przejęcie i oczyszczenie do wymaganych 

parametrów ścieków noworealizowanych odcinków kanalizacji sanitarnej w 

miejscowościach: Kranów i Brzechów, gm. Daleszyce. Kanalizacja ta wykonywana będzie 

wg. odrębnych opracowań i nie wchodzi w zakres niniejszej inwestycji. 

W ujęciu ogólnym zamówienie dla oczyszczalni w miejscowości Daleszyce obejmuje: 

 sporządzenie projektu wstępnego i uzyskanie dla niego akceptacji Zamawiającego; 

 sporządzenie projektu budowlanego i uzyskanie dla niego wynikających z przepisów, 

opinii, uzgodnień i pozwoleń wraz z pozwoleniem na budowę i zgłoszeniami dla robót 

niewymagających pozwolenia; 

 sporządzenie projektów wykonawczych; 

 wykonanie robót budowlanych; 

 dostawa i montaż wyposażenia technologicznego, sprzętu i maszyn na podstawie 

powyższych projektów, 

 dostawa i montaż systemu zasilania obiektowego w energie elektryczną, sterowania, 

AKPiA  
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i monitorowania stanów pracy w zmodernizowanych i rozbudowanych obiektach,  

z odwzorowaniem sygnałów w budynku oczyszczalni (na podstawie wykonanego projektu), 

 przeprowadzenie prób i badań wymaganych dla oczyszczalni (w tym rozruchu) oraz 

przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem oczyszczalni w użytkowanie wraz  

z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na użytkowanie. 
 

Termin realizacji: 2016 – 2021  

Wartość zadania: 12.366.752,09 zł 

Wartość dofinansowania: 7.325.635,35 zł 

Wydatki poniesione w 2021r. – 2.391.021,73 zł 

 

6.2. Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Marzysz 

 

Zadanie współfinansowane jest w ramach działania 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa”, 

Osi 4  „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” objętego Regionalnym Programem Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.  
 

Celem zadania jest opracowanie dokumentacji projektowej i na jej  podstawie wykonaniu 

robót obejmujących Modernizacje oczyszczalni ścieków w miejscowości Marzysz w 

formule „Zaprojektuj i wybuduj”. 
 

W ramach zadania zostanie wykonane: 

- sporządzenie projektu wstępnego i uzyskanie dla niego akceptacji Zamawiającego; 

- sporządzenie projektu budowlanego i uzyskanie dla niego wynikających z przepisów, 

opinii, uzgodnień i pozwoleń wraz z pozwoleniem na budowę i zgłoszeniami dla robót 

niewymagających pozwolenia; 

- sporządzenie projektów wykonawczych; 

- wykonanie robót budowlanych; 

- dostawę i montaż wyposażenia technologicznego, sprzętu i maszyn na podstawie 

powyższych projektów, 

- dostawę i montaż systemu zasilania obiektowego w energie elektryczną, sterowania, 

AKPiA i monitorowania stanów pracy w obiektach oczyszczalni, z odwzorowaniem 

sygnałów  

w budynku oczyszczalni (na podstawie wykonanego projektu), 

- przeprowadzenie prób i badań wymaganych dla oczyszczalni (w tym rozruchu nowych 

urządzeń) oraz przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem oczyszczalni  

w użytkowanie. 

Zakres inwestycji pn.: „Przebudowa (modernizacja) systemu AKPiA wraz z wymianą 

urządzeń technologicznych w oczyszczalni ścieków w miejscowości Marzysz, gmina 

Daleszyce.” obejmować będzie: 

- przebudowę (modernizację) systemu AKPiA 

W  zakresie przebudowy (modernizacji) systemu AKPiA przewiduję się: 
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- przeprogramowanie istniejącego sterownika głównego oraz zaprojektowanie i wykonanie 

sterowania w oparciu o komputer przemysłowy monitorem 24” i system SCADA  

(z możliwością zdalnej obsługi przez internet - WEB Client oraz przez urządzenia mobilne: 

smartphone, tablet itp.), 

- zaprojektowanie archiwizacji i przedstawienia graficznego danych pomiarowych  

i parametrów pracy urządzeń technologicznych, 

- wymianę sond pomiarowych z przetwornikami na nowe, 

- zabudowę 2 dodatkowych falowników do sterowania pracą dmuchaw - co zmniejszy 

energochłonność oczyszczalni, 

- zabudowę czujnika ciśnienia na kolektorze głównym powietrza oraz 2 przepustnic 

regulacyjnych sterowanych elektrycznie na kolektorach powietrza doprowadzających 

powietrze do ciągów oczyszczania biologicznego, 

- wymianę skorodowanych szafek rozdzielnic elektrycznych na nowe, 

- wymiana aparatury łączeniowej, zabezpieczeń i okablowania szafy (pola zasilającego 

urządzenia) w rozdzielni głównej 

- wymianę uszkodzonych i wyeksploatowanych urządzeń technologicznych na nowe, zakup 

urządzeń rezerwowych oraz remont urządzeń. Urządzenia rezerwowe należy dostarczyć tego 

samego typu co urządzenia podstawowe, 

- zabudowę przepustnic sterowanych elektrycznie na rurociągach doprowadzających 

powietrze do poszczególnych rurociągów, 

- zabudowę czujników ciśnienia na wspólnym kolektorze powietrza do sterowania pracą 

dmuchaw. 

W ramach przedsięwzięcia planuje się prowadzenie prac w następujących obiektach 

oczyszczalni: 

- Obiekt nr 1 - Pompownia ścieków surowych 

- Obiekt nr 2 - Urządzenie Oczyszczania Mechanicznego 

- Obiekt nr 3 - Punkt Zlewny Ścieków Dowożonych 

- Obiekt nr 4 - Blok Oczyszczania Biologicznego 

- Obiekt nr 7.2 - Wiata Technologiczna - Stanowisko Dmuchaw 

- Obiekt nr 8 - Budynek Technologiczno-Socjalny. 
 

Termin realizacji: 2018 – 2021  

Wartość zadania: 1.378.125,74 zł 

Wartość dofinansowania: 676.840,61 zł 

Wydatki poniesione w 2021r. – 129.545,63 zł 

 

6.3. Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Aglomeracji Marzysz 
 

Zadanie współfinansowane jest w ramach działania 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa”, 

Osi 4  „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” objętego Regionalnym Programem Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.  
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Zadanie nr 1: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kranów gmina Daleszyce – 

etap II na podstawie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę nr 2089/2017 znak: B – 

II.6740.15.9.2017 z dnia 10.11.2017 wydanej przez Starostę Kieleckiego obejmuje 

następujący zakres rzeczowy: 
 

 

1) Kanał sanitarny z rur PVC ø200, ø160 o łącznej długości     - 4.499,92 m 

2) Przykanaliki z rur PVC DN 160 o łącznej długości          - 1.500,18 m 

3) Studnie betonowe Ø 1000                    - 66 szt. 

4) Studnie  PVC Ø 600          - 92 szt 

5) Studnie PVC Ø 400-425          - 65 szt. 

6) Roboty odtworzeniowe 

7) Roboty drogowe 
 

Termin realizacji: 2019 - 2022 

Wartość zadania: 2.049.978,98 zł 

Wartość dofinansowania: 1.170.457,60 zł 

Wydatki poniesione w 2021r. – 646.324,55 zł 

W ramach powyższego zadania będą wykonywane roboty dodatkowe zwiększający zakres 

inwestycji. 

 

6.4. Wykonanie otworu studziennego w msc. Szczecno-Komórki 
 

Celem zadania jest wykonanie projektu robót geologicznych dla zadania pn. „Wykonanie 

otworu studziennego w msc Szczecno - Komórki” na działce numer ewid. 843/2 położonej  

w miejscowości Szczecno stanowiącej własność Gminy Daleszyce.  

Przedmiotem zamówienia będzie wykonanie jednego otworu S-1 o głębokości do 70 m na 

potrzeby wodociągu gminnego Szczecno – Komórki. Otwór S-1 usytuowany będzie na 

działce numer ewid. 843/2 w miejscowości Szczecno (będącą własnością Zamawiającego). 

Woda przeznaczona będzie na potrzeby pitne, sanitarno – bytowe i gospodarcze.  

Zakres zadania obejmuje wykonanie następujących elementów: 

Etap I 

1. Wykonanie (legalizacja) otworu umożliwiającego pozyskiwanie wody z warstwy 

wodonośnej. 

2. Zabudowa otworu zgodnie z projektem robót geologicznych na wykonanie ujęcia wody 

podziemnej w tym zabudowa: rury podfiltracyjnej, filtra właściwego o długości uzależnionej 

od wystąpienia warstwy wodnej, rury nadfiltrowej wychodzącej ponad powierzchnię terenu. 

3. Wykonanie pompowania określającego parametry eksploatacyjne przyszłego ujęcia wody. 

4. Dozór geologiczny nad próbnym pompowaniem studni. 

5. Wykonanie analizy fizykochemicznej i bakteriologicznej wody z wykonanego otworu.  

6. Opracowanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej. 

7. Wykonanie dodatku do dokumentacji hydrologicznej ustalającej zasoby eksploatacyjne 

ujęcia. 
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ETAP II 

1. Decyzja środowiskowa (jeżeli będzie wymagana). 

2. Opracowanie operatu wodnoprawnego. 

ETAP III 

1. Wykonanie projektu technicznego wraz z przedmiarem, kosztorysem oraz SST obudowy 

studni wraz z niezbędna infrastrukturą (budynek, monitoring sieci). 

2. - obudowa studni, połączenie obudowy studni z istniejącym wodociągiem, instalacja 

elektryczna z pełną automatyką, rurociąg technologiczny, uzbrojenie studni w pompownię  

i rurociąg tłoczny, monitoring wizyjny, ogrodzenie ujęcia wody. 

ETAP IV 1. Wykonanie etapu III. 
 

Termin realizacji: 2021 – 2022 

Wartość zadania: 3.690,00 zł 

Wydatki poniesione w 2021r. – 3.690,00 zł 

 

6.5. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji 

sanitarnej na terenie gminy Daleszyce 
 

W skład przedmiotu zamówienia wchodzą następujące zadania: 

Zadanie 1. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa 

kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzechów oraz odcinka sieci wodociągowej 

łączącą Daleszyce i Brzechów”. 

Zadania 2. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa 

kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niestachów z uwzględnieniem części miejscowości 

Brzechów Nowiny”. 

Zadanie 3. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla kanalizacji sanitarnej dla 

części miejscowości Kranów. 
 

Po stronie wybranego Wykonawcy było: 

a) uzyskanie mapy do celów projektowych; 

b) ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia inwestycji; 

c) uzyskanie wszelkich warunków technicznych, opinii, uzgodnień, oświadczeń i decyzji 

niezbędnych do rozpoczęcia i prowadzenia robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi 

przepisami (m.in.: decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 

inwestycji, decyzji na lokalizację sieci w pasie drogowym, decyzja pozwolenia na 

budowę); 

d) uzyskanie oświadczeń/zgód wszystkich właścicieli działek na wejście w teren w celu 

budowy sieci;  

e) przebieg projektowanej kanalizacji sanitarnej musi być uzgodniony z właścicielami 

działek; 

f) uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień dokumentacji projektowej zgodnie  

z obowiązującym prawem budowlanym; 
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g) uzyskanie wszelkich niezbędnych warunków, zgód i decyzji oraz ustaleń branżowych 

niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę; 

h) w razie konieczności opracowanie raportu oddziaływania na środowisko; 

i) w razie konieczności opracowanie operatu wodnoprawnego i uzyskanie pozwolenia 

wodnoprawnego; 

j) Wykonawca zapewni nadzór autorski w czasie robót realizowanych na podstawie 

dokumentacji projektowej oraz odpowiedzi na pytania w zakresie dokumentacji w trakcie 

postępowania na wybór wykonawcy robót; 

k) Zaprojektować monitoring na projektowanych przepompowniach kompatybilny  

z systemem obecnie funkcjonującym. 
 

 Zadanie 1 Zadanie 2 Zadanie 3 

Termin realizacji 2018 – 2023 2018 – 2023 2020 – 2021 

Wartość zadania 206.045,00 zł 169.600,00 zł 59.655,00 zł 

Wydatki poniesione 

w 2021r. 
83.504,18 zł 25.300,00 zł 29.655,01 zł 

 

Na zadanie numer 3 Gmina Daleszyce uzyskała prawomocną decyzję na budowę.  

 

6.6. „Uruchomienie ujęcia wody Smyków/Niwy” w ramach zadania 

budżetowego pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej  

na terenie gminy Daleszyce 

 
 

Zadanie współfinansowane dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach 

poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub 

rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię 

odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014 – 2020. 
 

Celem zadania była budowa stacji wodociągowej z dwustopniowym pompowaniem projektu 

technologii uzdatniania wody na wydajność 15 m3/h w oparciu o załączone wyniki analizy 

składu wody surowej oraz pobranych prób ze studni wierconej. 

W ramach inwestycji wykonano następujący zakres prac: 

1. Ujęcie: 

- demontaż armatury w studni nr 3, 

- wymiana pompy w studni nr 3, 

- przedłużenie rur studziennych w studni nr 3, 

- częściowy demontaż i zasypanie istniejącej obudowy, wykonanie fundamentu pod obudowę 

typu Lange, 

- montaż obudowy typu Lange z kompletnym wyposażeniem, 

- wymiana kabli od budynku SUW do studni nr 3. 

2. Sieci wodociągowe: 
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- zabudowa nowego rurociągu wody czystej od budynku SUW do istniejącej sieci 

wodociągowej na kierunek Wójtostwo – Danków, 

- zastosowane w dokumentacji projektowej przepływomierze zmienia się na wodomierze. 

- monitoring sieci wodociągowej kompatybilny z istniejącym monitoringiem posiadanym 

przez Zamawiającego. 

Ujęcie wody opomiarowane rejestratorem danych GSM mierzącym parametry przepływu  

i ciśnienia. System posiada czujnik temperatury i wody oraz  wbudowany przetwornik 

ciśnienia. System posiada detektor ruchu rejestratora.  

Punkty pomiarowe wody wyposażone są w wodomierze z impulsatorem wraz z nakładką do 

komunikacji z rejestratorem danych.  

Konfiguracja stanowiska dyspozytorskiego do obsługi sytemu. Program obsługuje monitoring 

wody oraz posiada dynamiczną regulację ciśnienia na sieci. Program oblicza dane 

średniodobowe, maksymalne i minimalne. Poniżej specyfikacja rejestratora oraz wodomierzy. 

3. Urządzenia i rurociągi technologiczne w budynku SUW: 

- demontaż istniejących urządzeń, armatury i rurociągów – w stacji pozostaje tylko zestaw 

pomp II stopnia tłoczący wodę uzdatnioną na kierunek Smyków/Sieraków, 

- montaż aeratorów DN600mm – 2 szt., 

- montaż filtry DN1600 – 2 szt., 

- montaż sprężarek tłokowych bezolejowych wraz ze zbiornikiem sprężonego powietrza – 2 

szt i 1 zbiornik, 

- montaż tablicy sprężonego powietrza – 1 szt., 

- montaż szaf zasilająco-sterujących – 1 kpl., 

- montaż instalacji technologicznej ze stali nierdzewnej, 

- montaż instalacji elektrycznych i automatycznego starowania, 

- montaż awaryjnego układu dozującego NaOCl – 2 kpl. 

- wymiana wewnętrznej instalacji wodociągowej, 

- montaż wentylatora dla chlorowni, 

- zabudowa złoża w projektowanych  filtrach DN1600 – 2 szt., 

- montaż zestawu pompy popłuczącej – 2 kpl., 

- montaż zestawu pomp II stopnia na kierunek Danków – Wójtostwo – 1 kpl 

4. Zagospodarowanie terenu: 

- oczyszczenie istniejącej drogi wewnętrznej bitumicznej/uzupełnienie 

- uzupełnienie ogrodzenia z siatki na dł. do 10 m.  

- oczyszczenie i drobne prace naprawcze obsypu zbiornika magazynowego wody. 

5. Budynek SUW: 

- wykonanie uzupełnienia opaski wokół budynku o szer 1.0 m. i długości do 3 m, 

- drobne prace budowlane na budynku SUW, 

- uzupełnienie orynnowania na budynku SUW. 
 

Termin realizacji: 2018 – 2021  

Wartość zadania: 523.865,71 zł 

Wartość dofinasowania: 265.831,51 zł 

Wydatki poniesione w 2021r. – 506.629,65 zł 
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6.7. Budowa sieciowej pompowni wodociągowej w miejscowości Brzechów 

w ramach zadania budżetowego pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-

ściekowej na terenie gminy Daleszyce” 
 

Zadanie współfinansowane dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach 

poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub 

rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię 

odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014 – 2020. 
 

Celem zadania jest budowa sieciowej pompowni wodociągowej w miejscowości Brzechów 

zlokalizowanej na działce nr ewid. 273 i 58/1. Zadaniem pompowni będzie zapewnienie 

odpowiedniej ilości wody i ciśnienia dla potrzeb gospodarczych i p.poż. dla części wsi 

Brzechów. 

Niniejsze zamierzenie budowlane obejmuje następujące prace: 

 Wykonanie fundamentu – żelbetowa płyta fundamentowa o wymiarach 5,0 x 2,5 m 

 Zabudowę budynku kontenerowego dla pompowni wody o wymiarach 5,0 x 2,5 x 2,9 m. 

 Montaż instalacji technologicznej, elektrycznej. 

 Prace instalacyjne wod. – kan., wentylacji, wewnętrznej instalacji wodociągowej. 

 Montaż urządzeń w budynku przepompowni. 

 Montaż rurociągów wody przyłączeniowych do pompowni. 

 Prace wykończeniowe budowlane. 

 Wykonanie: ogrodzenia, bramy z furtką, zagospodarowania terenu prac, trawniki. 

 Monitoring sieci wodociągowej kompatybilny z istniejącym monitoringiem wykonanym 

przez firmę ZŁOTE RUNO.  
 

Termin realizacji: 2018 – 2021 

Wartość zadania: 154.547,24 zł 

Wartość dofinansowania: 66.665,22 zł 

Wydatki poniesione w 2021r. – 134.867,24 zł 

 

6.8. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości 

Szczecno, gmina Daleszyce w ramach zadania budżetowego pn. 

„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy 

Daleszyce” 
 

Zadanie współfinansowane dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach 

poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub 

rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię 

odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014 – 2020. 
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Etap 1 będący zakresem niniejszego Programu funkcjonalno – użytkowego obejmować 

będzie następujący zakres prac: 

Przebudowa reaktora zblokowanego – ob. 5.2 z komorą beztlenową, komorą 

napowietrzania oraz z osadnikiem wtórnym – 1 ciąg oczyszczania 

 demontaż i utylizacja istniejących przegród z laminatu poliestrowo szklanego, 

 demontaż i utylizacja komór selektora beztlenowego, 

 demontaż i utylizacja rury centralnej i koryta odpływowego, 

 demontaż rusztu napowietrzającego i rurociągu doprowadzającego powietrze, 

 demontaż pomp podnośnikowo – powietrznych osadu wraz z rurociągami tłocznymi  

i przewodami doprowadzającymi powietrze, 

 demontaż sondy tlenu rozpuszczonego, 

 demontaż mieszadeł zatapialnych i instalacji elektrycznej zasilającej, 

 naprawa żelbetowych ścian reaktora, 

 dostawa i montaż nowych przegród wydzielających osadnik wtórny (płyty PE spawane 

ekstruderem na konstrukcji ze stali 1.4301 lub stali ocynkowanej) w jednym reaktorze wraz  

z renowacją pomostu i wymianą w miarę potrzeb krat pomostowych i nowymi barierkami, 

 dostawa i montaż nowej rury centralnej z PEHD lub stali nierdzewnej wraz z dopływem, 

 dostawa i montaż koryta odprowadzających ścieki oczyszczone (wykonanie z zatopionej 

rury PVC-U Dz 160), 

 dostawa i montaż systemu napowietrzania: ruszty napowietrzające + rozdzielacz + 

przewody powietrza, 

 dostawa i montaż pomp w osadniku wtórnym wraz z przewodami tłocznymi, 

 dostawa i montaż mieszadeł zatapialnych o osi poziomej w komorze beztlenowej, 

 wymiana zawisów w odchylanej pokrywie reaktora na zawiasy ze stali nierdzewnej wraz  

z wymianą amortyzatorów gazowych wspomagających odchylanie pokrywy, 

 przebudowa pokrywy (sąsiadującej z pokrywą odchylaną) i umiejscowionych nad 

mieszadłami zatapialnymi na pokrywy odchylane. Zakres prac obejmuje wzmocnienie 

pokryw po obwodzie płaskownikami ze stali 1.4301, montaż zawiasów, montaż 

amortyzatorów gazowych i podparcia. 

 dostawa i montaż sondy tlenu rozpuszczonego i sondy gęstości osadu, 

 dostawa i montaż rurociągów technologicznych, 

 montaż instalacji elektrycznej i sterowniczej w reaktorze z wyłącznikami lokalnymi 

bezpieczeństwa, montaż instalacji oświetleniowej – po dwie lampy LED IP65 zamontowane  

w każdym z reaktorów. 
 

Budynek techniczny ob. 08 

 dostawa i montaż dmuchaw w obudowach dźwiękochłonnych (1 pracująca + 1 

rezerwowa). Dmuchawy sterowane falownikami w funkcji stężenia tlenu.  W 1 – ym etapie 

dmuchawy zabudowane zostaną w pomieszczeniu dmuchaw w istniejącym budynku 

techniczno – socjalnym, 

 dostawa i montaż rurociągów powietrza 



 
Raport o stanie Gminy Daleszyce 

  

39 
Daleszyce 2022 

 dostawa i montaż szafy zasilająco sterowniczej dla nowych urządzeń, 

 montaż instalacji elektrycznych zasilających nowe urządzenia. W szafie należy zabudować 

sterownik mikroprocesorowy sterujący pracą dmuchaw w funkcji stężenia tlenu, pracą pomp 

osadu w reżimie czasowym, pracą mieszadła zatapialnego w reżimie czasowym. 

Rozruch technologiczny przebudowanego ciągu oczyszczania biologicznego 
 

Termin realizacji: 2020 - 2022 

Wartość zadania: 1.298.511,00 zł 

Wartość dofinansowania: 634.518,36 zł 

Wydatki poniesione w 2021r. – 116.850,00 zł 

 

6.9. Wykonanie monitoringu ujęcia i sieci Marzysz 
 

Przedmiotem zamówienia było wykonanie siedmiu punktów pomiarowych wraz  

z infrastrukturą odcinającą oraz trzech zasuw sieciowych na strefach kontroli przepływu  na 

sieci wodociągowej w msc Marzysz. 

Wymagania dotyczące punktów monitoringu sieci wodociągowej wraz z zasuwami 

sieciowymi: 

Zasuwy sieciowe 

Ilość zasuw dostosowana do ilości punktów monitoringu oraz wyznaczonych stref kontroli 

przepływu w miejscowości Marzysz. Zamówienie obejmowało dostawę i montaż zasuw 

wodociągowych na terenie miejscowości Marzysz (w terenie wskazanych przez 

Zleceniodawcę). 

Skrzynki uliczne do armatury wodociągowej  

Ilość skrzynek ulicznych dostosowana do ilości opasek do nawiercania. Zamówienie 

obejmowało dostawę i montaż skrzynek ulicznych do armatury wodociągowej na terenie 

obiektów  

i w miejscach w terenie wskazanych przez Zleceniodawcę. 

Obudowy teleskopowe do zasuw 

 Ilość obudów teleskopowych dostosowana do ilości opasek do nawiercania. Zamówienie 

obejmowało dostawę i montaż obudów teleskopowych do zasuw na terenie obiektów  

i w miejscach w terenie wskazanych przez Zleceniodawcę. 

Złącza rurowe kołnierzowe PN16 uniwersalne  

Zamówienie obejmowało dostawę i montaż złącz rurowych kołnierzowych PN16 

uniwersalnych na terenie obiektów i w miejscach w terenie wymagających montażu 

przepływomierzy. 

Studzienki pomiarowe 

 Zamówienie obejmowało dostawę i montaż studzienek pomiarowych z tworzyw sztucznych 

na terenie obiektów i w miejscach w terenie wymagających umieszczenia przetworników 

przepływomierzy i rejestratorów telemetrycznych. 
 

Termin realizacji: 2021 

Wartość zadania: 199.500,00 zł 
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Wydatki poniesione w 2021r. – 199.500,00 zł 

 

6.10. Budowa nowych odcinków sieci wodociągowej o długości 1.730,28 mb 

na terenie gminy Daleszyce 
 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańcom, którzy wnioskują o budowę sieci na 

terenach, gdzie powstają nowo wybudowane budynki mieszkalne. 
 

Termin realizacji: 2021 – 2021  

Wartość zadań: 246.490,19 zł 

 

6.11. Budowa nowych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej o długości 

599,30 mb na terenie gminy Daleszyce 
 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańcom, którzy wnioskują o budowę sieci na 

terenach, gdzie powstają nowo wybudowane budynki mieszkalne. 
 

Termin realizacji: 2021 – 2021  

Wartość zadań: 219.331,29 zł 

 

7. INFRASTRUKTURA DROGOWA NA TERENIE GMINY DALESZYCE  
W ROKU 2021 

 

W roku 2021 na terenie Gminy Daleszyce przebudowano 1805mb dróg gminnych  

i wewnętrznych w miejscowościach: Borków, Niwy, Marzysz, Suków na których została 

wykonana nawierzchnia asfaltowa. 

W miejscowościach Niwy Suków oraz Szczecno przebudowano 210mb dróg o  nawierzchni 

tłuczniowej.  

Ponadto w miejscowości Danków – Wójtostwo rozpoczęto prace polegające na utwardzeniu 

pobocza kostką betonową o szerokości od 1 – 1,5mb. W 2021r. wykonano 800mb natomiast 

pozostałe 850mb zostanie wykonane w roku 2022. 

Ponadto wykonano nawierzchnię asfaltową na parkingu przy ośrodku zdrowia  

w miejscowości Szczecno, a także wykonano roboty odwodnieniowe przy drogach  

w miejscowości Suków.  

Łączna wartość przeprowadzonych prac drogowych wyniosła 706 093,89zł brutto z czego 

70 000,00zł brutto wyniosło dofinansowanie w ramach zadań określonych w ustawie  

o ochronie gruntów rolnych i leśnych. 
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Oprócz robót budowlanych podpisano umowy na wykonanie dokumentacji projektowych 

związanych z drogami powiatowymi w miejscowościach Borków, Daleszyce ul. Kościuszki, 

Danków, Słopiec, Smyków, oraz Daleszyce – Niwy. Wartość zleconej dokumentacji wynosi 

523 654,00zł brutto. 

8. SPRAWOZDANIE Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW Z FUNDUSZU 
SOŁECKIEGO 2021 

 

Zasady Wykorzystania funduszu sołeckiego regulują poniższe przepisy prawne: 

1. Ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim Dz.U.2014.301 z dnia 

2014.03.12) 

2. Zarządzenia nr 211/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce z dnia 28.12.2020r.  

w sprawie ustalenia Regulaminu udzielenia zamówień publicznych na dostawy, usługi 

i roboty budowlane w Urzędzie Miasta i Gminy Daleszyce, których wartość nie 

przekracza progu 130 tysięcy złotych netto. 

3. Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., 

poz. 1129 ze zm.) 

 

 

Przeznaczenie środków z funduszu sołeckiego z podziałem na poszczególne sołectwa na 2021 

rok: 

1. Borków – 40 079,79zł 

2. Brzechów – 45 134,90zł 

3. Cisów – 31 233,35zł 

4. Danków-Wójtostwo – 31 007,68zł 

5. Komórki – 27 983,64zł 

6. Kranów – 35 340,63zł 

7. Marzysz – 45 134,90zł 

8. Mójcza – 45 134,90zł 

9. Niestachów – 45 134,90zł 

10. Niwy – 45 134,90zł 

11. Sieraków – 16 835,32zł 

12. Słopiec – 42 246,27zł 

13. Smyków – 31 729,83zł 

14. Suków – 45 134,90zł 

15. Szczecno – 43 058,69zł 

16. Trzemosna – 19 272,60zł 

17. Widełki – 24 417,98zł 

RAZEM: 614 015,18zł 
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Środki wykorzystane w ramach funduszu sołeckiego dla poszczególnych sołectwa na 2021 

rok:  

1. Borków – 39 386,84zł 

2. Brzechów – 43 648,66zł 

3. Cisów – 31 221,29zł 

4. Danków-Wójtostwo – 31 007,68zł 

5. Komórki – 27 920,97zł 

6. Kranów – 35 340,63zł 

7. Marzysz – 45 033,89zł 

8. Mójcza – 43 730,99zł 

9. Niestachów – 44 902,30zł 

10. Niwy – 38 014,81zł 

11. Sieraków – 16 800,00zł 

12. Słopiec – 42 205,72zł 

13. Smyków – 31 718,55zł 

14. Suków – 45 134,89zł 

15. Szczecno – 42 976,14zł 

16. Trzemosna – 19 141,06zł 

17. Widełki – 24 417,98zł 

RAZEM: 602 602,39zł 

 

Procentowe wykorzystanie: 

1. Borków – 98,27 

2. Brzechów – 96,71 

3. Cisów – 99,96 

4. Danków-Wójtostwo – 100,00 

5. Komórki – 99,78 

6. Kranów – 100,00 

7. Marzysz – 99,78 

8. Mójcza – 96,89 

9. Niestachów – 99,48 

10. Niwy – 84,22 

11. Sieraków – 99,79 

12. Słopiec – 99,90 

13. Smyków – 99,96 

14. Suków – 100,00 

15. Szczecno 99,81 

16. Trzemosna – 99,32 

17. Widełki – 100,00 

RAZEM: 98,14% 
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9. OŚWIATA 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce wykonując zadania i kompetencje organu prowadzącego 

szkoły i przedszkole odpowiada za ich działalność. Realizując czynności wskazane w 

przepisach, regulujących działalność szkół i przedszkola, w szczególności zapewniał im 

warunki działania, w tym bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki. 

Gwarantował warunki umożliwiające stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy 

dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym. Wykonywał remonty obiektów 

szkolnych oraz zadania inwestycyjne w tym zakresie. Zapewniał obsługę administracyjną, w 

tym prawną, obsługę finansową, obsługę organizacyjną. Wyposażał szkoły  

i przedszkole w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów 

nauczania, programów wychowawczo-profilaktycznych, przeprowadzania egzaminów oraz 

wykonywania innych zadań statutowych. Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce sprawował 

także nadzór nad działalnością szkół i przedszkola w zakresie spraw finansowych  

i administracyjnych. Nadzorowi podlegała, w szczególności prawidłowość dysponowania 

przyznanymi środkami budżetowymi oraz pozyskanymi środkami pochodzącymi z innych 

źródeł, a także gospodarowania mieniem; przestrzeganie obowiązujących przepisów, 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i uczniów; przestrzeganie 

przepisów dotyczących organizacji pracy szkoły i przedszkola. 

 

Zestawienie liczby dzieci i uczniów realizujących wychowanie przedszkolne i obowiązek 

szkolny na terenie gminy Daleszyce 

Na terenie Gminy Daleszyce w 2021 roku działały cztery szkoły podstawowe i przedszkole, 

których organem prowadzącym była Gmina Daleszyce oraz sześć szkół podstawowych 

prowadzonych przez stowarzyszenia. Były to:  

1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Daleszycach, w skład którego wchodzą: 

a. Szkoła Podstawowa im. płk. Mariana Sołtysiaka „Barabasza” w Daleszycach z 

Punktem Przedszkolnym w Widełkach i Punktem Przedszkolnym w Cisowie, 

b. Przedszkole w Daleszycach; 

2. Szkoła Podstawowa im. Partyzantów Armii Krajowej Ziemi Kieleckiej w Sukowie z 

Oddziałami Przedszkolnymi  i Punktem Przedszkolnym; 

3. Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Niestachowie z Oddziałami 

Przedszkolnymi i Punktem Przedszkolnym; 

4. Szkoła Podstawowa im. Generała Tadeusza Buka w Mójczy z Oddziałem Przedszkolnym 

i Punktem Przedszkolnym. 

5. Publiczna Szkoła Podstawowa w Sierakowie prowadzona przez Towarzystwo Ekorozwoju 

Sierakowa i Smykowa oraz Oddział Przedszkolny i Punkt Przedszkolny; 

6. Publiczna Szkoła Podstawowa w Szczecnie prowadzona przez Stowarzyszenie Na Rzecz 

Rozwoju Szczecna oraz Oddział Przedszkolny i Punkt Przedszkolny; 

7. Publiczna Szkoła Podstawowa w Marzyszu prowadzona przez Towarzystwo Przyjaciół 

Marzysza oraz Oddział Przedszkolny i Punkt Przedszkolny; 
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8. Szkoła Podstawowa im. Edmunda Niziurskiego w Słopcu prowadzona przez Towarzystwo 

Przyjaciół Słopca oraz Oddział Przedszkolny i Punkt Przedszkolny; 

9. Szkoła Podstawowa w Brzechowie prowadzona przez Stowarzyszenie na Rzecz 

Ekorozwoju Brzechowa Kuźnia Talentów oraz Oddział Przedszkolny i Punkt 

Przedszkolny; 

10. Publiczna Szkoła Podstawowa w Borkowie prowadzona przez Stowarzyszenie Wspólne 

Dobro wsi Borków i Trzemosna oraz Oddział Przedszkolny i Punkt Przedszkolny. 

 

W roku szkolnym 2021/2022 do punktów przedszkolnych, przedszkola, oddziałów 

przedszkolnych przy szkołach podstawowych, szkół podstawowych, których organem 

prowadzącym jest Gmina Daleszyce uczęszcza 1322 dzieci i uczniów, a których organem 

prowadzącym jest Stowarzyszenie uczęszcza 593 dzieci i uczniów (stan na 30 września 2021 

roku).  

 

Lp. 
Nazwa 
szkoły 

Punkt 

przedszkolny 

Oddział 

przedszkolny 
Ogółem 

Kl. 

I 

Kl. 

II 

Kl. 

III 

Kl. 

IV 

Kl. 

V 

Kl. 

VI 

Kl. 

VII 

Kl. 

VIII 
Ogółem  

Organ prowadzący - Stowarzyszenie 

Wychowanie przedszkolne Szkoła podstawowa 

1.  
PSP 

Borków 
23 8 31 7 9 9 13 7 8 16 12 81 

2.  
SP 

Brzechów 
25 20 45 9 10 13 8 17 6 14 10 87 

3.  
PSP 

Marzysz 
12 12 24 6 11 4 6 5 2 8 2 44 

4.  
PSP 

Sieraków 
14 13 27 6 9 11 8 9 9 0 9 61 

5.  SP Słopiec 13 14 27 7 5 6 10 11 8 15 7 69 

6.  
PSP 

Szczecno 
18 17 35 5 8 9 8 3 7 12 

   

10 
62 

         RAZEM: 105 84 189 40 52 52 53 52 40 65 50 404 

Tabela: Zestawienie liczby dzieci i uczniów – dane z SIO. Stan na 30 września 2021 roku. 

 

L

p. 

Nazwa 
szkoły 

Przedsz

kole 

Punkt 

przedszk

olny 

Oddział 

przedszk

olny 

Ogół

em 

Kl

. I 

Kl

. 

II 

Kl

. 

III 

Kl

. 

IV 

Kl

. 

V 

K

l. 

V

I 

Kl

. 

VI

I 

Kl. 

VI

II 

Ilość 

oddział

ów 

Ogół

em 

Średn

ia 

liczba 

uczni

ów  

w 

oddzi

ale 

Organ prowadzący – Gmina Daleszyce 



 
Raport o stanie Gminy Daleszyce 

  

45 
Daleszyce 2022 

Wychowanie przedszkolne Szkoła podstawowa 

1. 

SP 

Daleszy

ce 

0 25 0 25 68 65 55 65 62 
2

2 
80 91 24 508 21,17 

2. 
SP 

Suków 
0 21 43 66 28 21 21 35 21 

1

3 
29 44 14 212 15,14 

3. 
SP 

Mójcza 
0 19 12 31 9 15 13 7 14 9 9 11 9 87 9,67 

4. 

SP 

Niestach

ów 

0 23 33 56 24 17 18 14 8 
1

4 
12 14 10 121 12,1 

5.  

Przedsz

kole 

Daleszy

ce 

218 

(9 

oddz.) 

0 0 218 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

         

RAZEM: 

218 

(9 

oddz.) 

88 

 

88 

 
394 

12

9 

11

8 

10

7 

12

1 

10

5 

5

8 

13

0 

16

0 
57 928 16,28 

Tabela: Zestawienie liczby dzieci i uczniów – dane z SIO. Stan na 30 września 2021 roku. 

 

W roku szkolnym 2020/2021 do punktów przedszkolnych, przedszkola, oddziałów 

przedszkolnych przy szkołach podstawowych, szkół podstawowych, których organem 

prowadzącym była Gmina Daleszyce uczęszczało 1297 dzieci i uczniów, a których organem 

prowadzącym było Stowarzyszenie uczęszczało 582 dzieci i uczniów. Realizację przez dzieci 

wychowania przedszkolnego w Gminie zapewniało przedszkole, odziały przedszkolne  

w szkołach podstawowych i punkty przedszkolne. Łącznie wychowaniem przedszkolnym 

objętych było 565 dzieci – 391 w jednostkach prowadzonych przez Gminę Daleszyce, 174  

w jednostkach prowadzonych przez Stowarzyszenia.  

Dzieci w wieku 6 lat były obowiązane odbyć roczne przygotowanie w punkcie 

przedszkolnym, przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej. Wszystkie 

dzieci realizowały roczne przygotowanie przedszkolne – na terenie Gminy lub poza nią. 

Dyrektorzy szkół podstawowych kontrolowali spełnianie obowiązku szkolnego przez 

uczniów zamieszkałych w obwodach tych szkół. Wszyscy uczniowie zamieszkali na terenie 

Gminy Daleszyce realizowali obowiązek szkolny. Gmina kontrolowała spełnianie obowiązku 

nauki przez młodzież zamieszkałą na jej terenie. Kontrola dotyczyła 615 uczniów.    

 

Egzamin ósmoklasisty 

Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone  w podstawie 

programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do wybranych przedmiotów  nauczanych w 

klasach I–VIII. Po raz pierwszy egzamin został przeprowadzony w roku szkolnym 

2018/2019. W latach 2019–2021 ósmoklasista przystępował do egzaminu z trzech 

przedmiotów obowiązkowych, tj.: języka polskiego, matematyki, języka obcego 

nowożytnego. Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z jednego z następujących języków 



 
Raport o stanie Gminy Daleszyce 

  

46 
Daleszyce 2022 

obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, 

ukraińskiego lub włoskiego. Poniższe tabele zawierają podstawowe informacje dotyczące 

wyników, jakie osiągnęli uczniowie. Zauważyć jednak należy, że na wyniki egzaminu mają 

istotny wpływ czynniki indywidualne (np. uzdolnienia, frekwencja ucznia, udział w 

dodatkowych zajęciach) oraz środowiskowe (np. sytuacja rodzinna i materialna, 

wykształcenie rodziców, dostęp do wiedzy). Dlatego ich interpretacja winna uwzględniać, 

oprócz analizy surowych danych, także analizę kontekstową.   

 

Wyniki egzaminu ósmoklasisty w roku 2021 

nazwa szkoły przedmiot 
wyniki egzaminów w % punktów 

szkoła gmina powiat województwo kraj 

Szkoła podstawowa im. płk. 

Mariana Sołtysiaka 

„Barabasza” w Daleszycach 

język 

angielski 
62 61,61 62,82 64,51 66 

matematyka 42 45 46,85 47,02 47 

język polski 63 60,35 60 59,1 60 

Szkoła Podstawowa im. 

Partyzantów Armii Krajowej 

Ziemi Kieleckiej  

w Sukowie 

język 

angielski 
56 61,61 62,82 64,51 66 

matematyka 38 45 46,85 47,02 47 

język polski 55 60,35 60 59,1 60 

Szkoła Podstawowa im. 

Kornela Makuszyńskiego w 

Niestachowie 

język 

angielski 
85 61,61 62,82 64,51 66 

matematyka 63 45 46,85 47,02 47 

język polski 70 60,35 60 59,1 60 

Szkoła Podstawowa im. 

Generała Tadeusza Buka w 

Mójczy 

język 

angielski 
63 61,61 62,82 64,51 66 

język 

niemiecki 
- - 76,85 57,85 49 

matematyka 41 45 46,85 47,02 47 

język polski 53 60,35 60 59,1 60 

Szkoła Podstawowa w 

Brzechowie 

język 

angielski 
- 61,61 62,82 64,51 66 

matematyka - 45 46,85 47,02 47 

język polski - 60,35 60 59,1 60 

Szkoła Podstawowa im. 

Edmunda Niziurskiego w 

Słopcu 

język 

angielski 
- 61,61 62,82 64,51 66 

matematyka - 45 46,85 47,02 47 

język polski - 60,35 60 59,1 60 

Publiczna Szkoła Podstawowa 

w Marzyszu 

język 

angielski 
- 61,61 62,82 64,51 66 

matematyka - 45 46,85 47,02 47 

język polski - 60,35 60 59,1 60 
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Publiczna Szkoła Podstawowa 

w Szczecnie 

język 

angielski 
- 61,61 62,82 64,51 66 

matematyka - 45 46,85 47,02 47 

język polski - 60,35 60 59,1 60 

Publiczna Szkoła Podstawowa 

w Sierakowie 

język 

angielski 
54 61,61 62,82 64,51 66 

matematyka 52 45 46,85 47,02 47 

język polski 52 60,35 60 59,1 60 

Publiczna Szkoła Podstawowa 

w Borkowie 

język 

angielski 
- 61,61 62,82 64,51 66 

język 

niemiecki 
- - 76,85 57,85 49 

matematyka - 45 46,85 47,02 47 

język polski - 60,35 60 59,1 60 

Tabela: Wyniki egzaminu ósmoklasisty w roku 2021 – dane pochodzą z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w 

Łodzi https://mapa.wyniki.edu.pl/MapaEgzaminow/. Uwaga: pozostałe dane nie są dostępne. 
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Szkoła Podstawowa im. płk. 

Mariana Sołtysiaka 

„Barabasza”  

w Daleszycach 

6

4 

6

3 

1

8 

6

4 

4

4 

6

4 

4

2 

2

5 

3

6 

1

6 

6

4 

6

2 

3

1 

6

6 

9

8 

- - - - - 

Szkoła Podstawowa im. 

Partyzantów  Armii Krajowej 

Ziemi Kieleckiej w Sukowie 

3

1 

5

5 

1

7 

5

6 

6

9 

3

1 

3

8 

2

2 

3

2 

1

6 

3

1 

5

6 

2

7 

5

6 

2

0 

- - - - - 

Szkoła Podstawowa im. 

Kornela Makuszyńskiego  

w Niestachowie 

1

1 

7

0 

9 7

1 

5

8 

1

1 

6

3 

2

4 

6

0 

- 1

1 

8

5 

1

7 

9

3 

9

3 

- - - - - 

Szkoła Podstawowa im. 

Generała Tadeusza Buka w 

Mójczy 

1

2 

5

3 

1

9 

5

6 

2

2 

1

2 

4

1 

2

2 

4

4 

1

2 

1

1 

6

3 

2

7 

6

7 

2

0 

1 - - - - 

Publiczna Szkoła Podstawowa 

w Sierakowie 

1

1 

5

2 

1

5 

5

1 

3

6 

1

1 

5

2 

3

3 

6

8 

- 1

1 

5

4 

2

5 

4

9 

- - - - - - 

Szkoła Podstawowa w 

Brzechowie 

8 - - - - 8 - - - - 8 - - - - - - - - - 

Publiczna Szkoła Podstawowa 3 - - - - 3 - - - - 2 - - - - 1 - - - - 

https://mapa.wyniki.edu.pl/MapaEgzaminow/
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im. Świętej Jadwigi Królowej  

w Borkowie 

Publiczna Szkoła Podstawowa 

w Szczecnie 

6 - - - - 6 - - - - 6 - - - - - - - - - 

Publiczna Szkoła Podstawowa 

w Marzyszu 

7 - - - - 7 - - - - 7 - - - - - - - - - 

Szkoła Podstawowa im. 

Edmunda Niziurskiego w 

Słopcu 

7 - - - - 7 - - - - 7 - - - - - - - - - 

Tabela: Wyniki egzaminu ósmoklasisty w roku 2021 – zestawienie zbiorcze szkoły – dane pochodzą z 

Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi. Uwaga: pozostałe dane nie są dostępne.  
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D
al

es
zy

ce
 Miasto 6

4 

6

3 

1

8 

6

4 

4

4 

6

4 

4

2 

2

5 

3

6 

1

6 

6

4 

6

2 

3

1 

6

6 

9

8 

- - - - - 

D
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es
zy

ce
 Obszar 

wiejski 

9

6 

5

8 

1

7 

6

0 

6

4 

9

6 

4

7 

2

6 

4

4 

1

6 

9

4 

6

1 

2

7 

6

6 

9

3 

2 - - - - 

Tabela: Wyniki egzaminu ósmoklasisty w roku 2021 – zestawienie zbiorcze gminami – dane pochodzą z 

Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi. Uwaga: pozostałe dane nie są dostępne.  

 

Działania podejmowane przez szkoły, nakierowane na kształcenie uczniów ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

Przedszkole i szkoły zaspokajały indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci  

i uczniów. Stosowano specjalną organizację nauki i metod pracy, uwzględniając 

indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne 

wychowanków. Planowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywało się w oparciu 

o zalecenia zawarte w opinii bądź orzeczeniu. Łącznie, w punktach przedszkolnych, 

przedszkolu, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i szkołach podstawowych 

15 dzieci posiadało orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, co stanowiło 1,16 % 

wszystkich dzieci, 114 dzieci posiadało opinię, co stanowiło 8,79%. Dzieci i uczniowie mogli 

uczestniczyć w zajęciach specjalistycznych (logopedycznych, korekcyjno-kompensacyjnych), 

rewalidacyjnych, dydaktyczno-wyrównawczych. Dzieci i uczniowie objęci byli pomocą 

psychologiczno-pedagogiczną, której udzielali zatrudnieni w szkołach nauczyciele, 

pedagodzy, logopedzi i inni specjaliści.  

Uczniowie, którzy nie posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i mogą 

uczęszczać do szkoły, ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu, wynikające w 

szczególności ze stanu zdrowia, nie mogą realizować wszystkich zajęć edukacyjnych 
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wspólnie z oddziałem szkolnym i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do 

ich specjalnych potrzeb edukacyjnych realizują zajęcia edukacyjne w ramach 

zindywidualizowanej ścieżki kształcenia. W roku szkolnym 2020/2021 jeden uczeń korzystał 

z tej formy pomocy (przyznano jedną godzinę zajęć tygodniowo).  

W zależności od indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych ucznia, wskazanych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego lub 

wynikających z wielospecjalistycznych ocen, wybrane zajęcia edukacyjne można realizować 

indywidualnie z uczniem lub w grupie liczącej do 5 uczniów. Z takiej możliwości skorzystało 

w roku szkolnym 2020/2021 trzech uczniów (przyznano łącznie 5 godzin tygodniowo na 

realizację matematyki, języka polskiego, języka angielskiego).  

W roku szkolnym 2020/2021 w placówkach, których organem prowadzącym była Gmina 

Daleszyce realizowano nauczanie indywidualne. Nauczaniem indywidualnym objętych był 2 

uczniów, których stan zdrowia uniemożliwiał lub znacznie utrudniał uczęszczanie do szkoły 

lub przedszkola, czyli 0,22% wszystkich uczniów.  

W szkołach prowadzonych przez Gminę Daleszyce, w których kształceniem specjalnym 

objęci byli uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze 

względu na autyzm, w tym zespół Aspergera lub niepełnosprawności sprzężone, zatrudniono 

dodatkowo, z uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie 

kształcenia specjalnego, nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki 

specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych. Trzech 

nauczycieli wspierało 4 uczniów, między innymi w bieżącej pracy podczas zajęć 

edukacyjnych, adekwatnie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności (przyznano 52 

godziny tygodniowo).  

 

 

Działalność innowacyjna 

Innowacja prowadzona była w trzech jednostkach. 

 

Nazwa szkoły Informacje dotyczące prowadzonej w szkole działalności 

innowacyjnej 

Szkoła Podstawowa 

im.  

Kornela 

Makuszyńskiego  

w Niestachowie 

„LAPBOOKOWA NAUKA cztery pory roku” innowacja ma na 

celu uporządkowanie, systematyzowanie i utrwalanie wiadomości o 

porach  roku. Lapbook to rodzaj teczki tematycznej i obrazowej 

mapy myśli, w której umieszcza się informacje, ciekawostki, 

zadania i zagadki na wybrany temat. To wszystko jest 

przedstawione w ciekawej formie graficznej: przegródek, 

kieszonek, zakładek, harmonijek czy mini- książeczek.   

Szkoła Podstawowa 

im. Generała  

Tadeusza Buka w 

Mójczy 

----- 

Szkoła Podstawowa Pani Agnieszka Maciejewska i pani Elżbieta Fortuńska 
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im. płk.  

Mariana Sołtysiaka 

„Barabasza”  

w Daleszycach 

przeprowadzały  innowację pedagogiczną  

o nazwie „Jestem EKO – na 6+”. Innowacja organizacyjno – 

metodyczna „Jestem - Eko na 6+ ” jest odpowiedzią na powstałą w 

wyniku pandemii koronawirusa sytuację, która ograniczała w 

znacznym stopniu kontakt dzieci z otaczającym środowiskiem 

przyrodniczym, a tym samym miała duży wpływ na ich dyskomfort 

psychiczny i pojawiający się w związku z tym niepokój zauważony 

podczas zdalnego nauczania w minionym roku szkolnym. 

Realizacja innowacji miała również na celu ograniczenie stresu 

poprzez przebywanie na świeżym powietrzu oraz pobudzanie, 

stymulowanie i rozwój dziecka przez doznania zmysłowe. 

Działania, które zostały podjęte w czasie zajęć, wyposażyły dzieci 

w określone wiadomości, umiejętności i postawy. W przystępny 

sposób został im przybliżony świat przyrody. Uświadomieni 

zostali, że są jej częścią. 

 

Pani Katarzyna Piątek przeprowadzała innowację pedagogiczną o 

nazwie „Ogród – ostoją zwierząt”. Adresatami innowacji 

programowej „Ogród – ostoją zwierząt” są dzieci uczęszczające do 

punktu przedszkolnego w Widełkach. Była ona realizowana przez 

świadome kształtowanie i pielęgnowanie ogrodu. Stał się on 

miejscem do prowadzenia zajęć z edukacji ekologicznej i edukacji 

dla zrównoważonego rozwoju bez opuszczania terenu placówki. 

Innowacja ta współgrała z koncepcją powstania Centrum Edukacji 

Ekologicznej w Widełkach.  

 

Pani Jolanta Naszydłowska i pan Grzegorz Wiącek przeprowadzali 

innowację pedagogiczną o nazwie „Bieg po zdrowie z UKS 

„Rekord”. W ramach realizacji innowacji organizacyjno-

metodycznej „Bieg po zdrowie z UKS „Rekord” prowadzone były 

zajęcia sportowo-rekreacyjne. Przeprowadzali je nauczyciele 

wychowania fizycznego Jolanta Naszydłowska i Grzegorz Wiącek 

z uczniami klas szóstych. Były to zajęcia z lekkiej atletyki, 

odbywały się raz w tygodniu w wymiarze dwóch godzin 

lekcyjnych. Brało  

w nich udział 20 dziewczynek i 16 chłopców. Innowacja ma na celu 

szerzenie pozytywnych wartości, jakie niesie sport z 

wykorzystaniem metod aktywizujących, indywidualnej pracy z 

uczniem oraz współdziałania w zespole. Ma ona zachęcać i 

motywować uczniów do aktywnego spędzania wolnego czasu, 

podnoszenia sprawności fizycznej na miarę swoich możliwości. 

Szkoła Podstawowa Innowacja pedagogiczna programowo-metodyczna „Nakręcone 
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im. Partyzantów Armii 

Krajowej Ziemi 

Kieleckiej w Sukowie 

książki”. Cel działalności innowacyjnej to: 

 popularyzacja czytelnictwa poprzez projekcje adaptacji 

filmowych książek dla dzieci i młodzieży, Program skierowany 

dla uczniów klas IV-VIII,  

 umożliwianie częstego kontaktu ze sztuką filmową,  

 wyrabianie nawyków i motywacji do świadomego uczestnictwa 

w kulturze,  

 ukazanie filmu jako alternatywy możliwości spędzania czasu 

wolnego 

Tabela: Informacje dotyczące prowadzonej w szkole działalności innowacyjnej – dane pochodzą z informacji 

przygotowanych przez dyrektorów szkół. 

 

Certyfikaty i wyróżnienia 

W roku szkolnym 2020/2021 szkoły podejmowały działania zmierzające do uzyskania 

certyfikatów, wyróżnień. Spełnienie i sprostanie wymaganiom postawionym przed nimi 

pozwoliło uzyskać zamierzony cel. Zestawienie informacji na powyższy temat zawiera tabela.  

 

Nazwa szkoły Informacje dotyczące uzyskanych przez szkołę certyfikatów, 

wyróżnień, itp. 

Szkoła Podstawowa 

im. Kornela 

Makuszyńskiego w 

Niestachowie 

------- 

Szkoła Podstawowa 

im. Generała Tadeusza 

Buka w Mójczy 

------- 

Zespół Szkolno-

Przedszkolny  

w Daleszycach 

Certyfikat - „Szkoła promująca zalecenia Europejskiego Kodeksu 

Walki z Rakiem”. Główny organizator programu - Ministerstwo 

Zdrowia. Organizator i koordynator na poziomie wojewódzkim -

Świętokrzyskie Centrum Onkologii. Partnerzy programu: 

Świętokrzyskie Kuratorium Oświaty, Świętokrzyskie Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli, Państwowa Inspekcja Sanitarna. Szkoła 

realizuje zadania edukacyjne (onkologiczne) dla dzieci i młodzieży 

z zakresu prewencji nowotworów. Adresatami  programu są 

uczniowie i ich rodzice. W ramach godzin wychowawczych, zajęć 

WDŻ oraz spotkań profilaktycznych ze specjalistami omawiane są 

czynniki ryzyka najczęstszych nowotworów. Działania edukacyjne  

w okresie dorastania pozwalają modyfikować postawy uczniów w 

kierunku zachowań prozdrowotnych. 

Certyfikat „Giganci programowania” 

Szkoła uczestniczyła w 3 edycji ogólnopolskich warsztatów „Szkoła 

z Gigantami”. "Szkoła z Gigantami" to cykl webinarów na kanale 
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YouTube, prowadzony przez najlepszych trenerów programowania  

i matematyki. 

Szkoła Podstawowa 

im. Partyzantów Armii 

Krajowej Ziemi 

Kieleckiej w Sukowie 

------- 

Tabela: Informacje dotyczące uzyskanych przez szkołę certyfikatów, wyróżnień, itd.– dane pochodzą z 

informacji przygotowanych przez dyrektorów szkół. 

 

Projekty 

Szkoły, wykonując zadania z zakresu działalności dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej, 

często swą działalność wiążą z realizacją różnego rodzaju projektów. Zamiarem ogólnym 

każdego z nich jest podniesienie jakości pracy szkoły. Zamierzenia szczegółowe zależą od 

charakteru projektu. Szkoły, realizując projekty, pomagały młodym ludziom budzić w nich 

innowacyjność, przedsiębiorczość czy umiejętność pracy zespołowej. Podejmowane,  

w trakcie realizacji projektu działania, rozwijały uzdolnienia dzieci (np. plastyczne, wokalne), 

wzmacniały zainteresowania książkami i publikacjami dla dzieci, przekonywały do 

przyjaznych środowisku naturalnemu postaw i nawyków. Informacje dotyczące nazwy 

projektów, zakładanych do realizacji celów i wysokość pozyskanych środków finansowych 

zawiera tabela.  

 

Nazwa szkoły Informacje dotyczące realizowanych przez szkołę projektów 

Szkoła Podstawowa 

im.  

Kornela 

Makuszyńskiego  

w Niestachowie 

„Młodzi przewodnicy świętokrzyscy na tropie legendy” 

realizowany w ramach projektu „Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 

Świętokrzyskie”, realizowanego przez Wojewódzki Dom Kultury w 

Kielcach  

w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Bardzo Młoda 

Kultura 2019-2021 współfinansowanego przez Województwo 

Świętokrzyskie. Celem projektu było inspirowanie uczestników do 

twórczego spojrzenia na wybrane legendy i odkrywania niszowych 

aspektów wydarzeń historycznych, spotkania z ciekawymi ludźmi 

(archeolog, profesor UJK, przewodnik turystyczny). Rozwinięcie 

pasji poszukiwania, odwagi, dzielenia się swoimi odkryciami. 

Rozwinięcie umiejętności językowych pisemnych i ustnych, 

oratorskich i dziennikarskich, a także filmowych, plastycznych, 

wokalnych, artystycznych i rękodzielniczych. 

Szkoła Podstawowa 

im. Generała Tadeusza 

Buka w Mójczy 

Projekt „Lekcja Enter” - Edukacja cyfrowa w świętokrzyskich 

szkołach - w ramach którego nauczyciele uczestniczyli w 

bezpłatnych szkoleniach, które miały na celu wskazanie, jak 

zmienić sposób prowadzenia lekcji, by bardziej angażować 

uczniów, rozwijać w nich umiejętność krytycznego i twórczego 

myślenia, uczyć pracy w zespole z pomocą ogólnodostępnych 



 
Raport o stanie Gminy Daleszyce 

  

53 
Daleszyce 2022 

narzędzi cyfrowych, programów i aplikacji – cykl szkoleń on-line 

oraz przeprowadzanie zdalnych lekcji otwartych w okresie maj – 

czerwiec 2021 r. Zgłoszenie do projektu miało miejsce 23.03.2021 

r. Projekt, dla grup, które jeszcze nie zakończyły szkoleń, będzie 

dalej realizowany w roku szkolnym 2021/2022. Uczestnicy: 

dyrektor, 10 nauczycieli. 

Zespół Szkolno-

Przedszkolny  

w Daleszycach 

Szkoła promująca zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z 

Rakiem. Realizacja programu Europejski Kodeks Walki z Rakiem 

w roku szkolnym 2020/21 była utrudniona ze względu na naukę 

zdalną. Mimo to udało się zrealizować następujące zagadnienia: 

 uczniowie klas 5 i 6 wykonali prace plastyczne na temat 

szkodliwości palenia papierosów i e- papierosów, 

 klasy 7 wykonały prace na temat szkodliwości promieniowania 

słonecznego – bezpieczne przebywanie na słońcu, 

 w klasach 8 na lekcjach WDŻ zrealizowano tematy związane ze 

stosowaniem środków antykoncepcyjnych – ich pozytywne i 

negatywne skutki, 

 w klasach 2 uczniowie przygotowywali zdrowe posiłki i 

przekąski do szkoły – omówiono zasady zdrowego odżywiania, 

 na lekcjach wychowania fizycznego we wszystkich klasach 

nauczyciele zwracali uwagę na znaczenie aktywności fizycznej 

dla zdrowia i prawidłowego rozwoju, zwłaszcza w obecnym 

czasie pandemii. 

 

„Czytające szkoły” w ramach kampanii „Cała Polska czyta 

dzieciom”. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w ramach akcji 

„Czytające szkoły” corocznie odbywa się Ogólnopolski Tydzień 

Czytania Dzieciom. Jest to jeden z obszarów kampanii społecznej 

pod nazwą „Cała Polska czyta dzieciom”. Ma ona na celu 

uświadomienie dorosłym, jak ogromne znaczenie dla rozwoju 

psychicznego, umysłowego  

i moralnego dzieci ma czytanie, a także stworzenie nawyku 

codziennego czytania im przez co najmniej 20 minut – w domach, 

przedszkolach, szkołach, szpitalach, świetlicach. Do szkoły 

zapraszani są tzw. ”czytający Goście”, którzy przybliżają naszym 

najmłodszym czytelnikom dzieła literatury dziecięcej. Patronat nad 

akcją objęła Fundacja „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom”, a 

dofinansowywana jest ona ze środków Ministra Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji 

Kultury. 

 

Program SKS – MSiT. W roku szkolnym 2020/2021 w programie 
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„SKS” finansowanym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki udział 

wzięły wyróżniające się szkoły pod względem sportowym  

z naszego województwa. Nauczyciele wychowania fizycznego 

Zespołu Szkolno- Przedszkolnego  

w Daleszycach  w pierwszym  i drugim półroczu  roku szkolnego 

2020/2021 realizowali zajęcia sportowo- rekreacyjne  w ramach 

tego programu. 

 

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny ,,Mały Miś w świecie 

Wielkiej Literatury”. W roku szkolnym 2020/2021 r. dzieci z 

Punktu Przedszkolnego w Cisowie przystąpiły do ogólnopolskiego 

projektu edukacyjnego ,,Mały Miś w świecie Wielkiej Literatury”, 

którego celem było rozwijanie czytelnictwa  

a tym samym budzenie, wzmacnianie zainteresowania książkami i 

publikacjami dla dzieci. 

 

V Międzynarodowe Badanie Postępów Biegłości w czytaniu 

PIRLS. Nasza szkoła, jako jedna z 4 szkół  

w województwie świętokrzyskim wzięła udział w piątej edycji 

Międzynarodowego Badania Postępów Biegłości w Czytaniu - 

PIRLS 2021. Badanie realizowane jest co 5 lat przez 

Międzynarodowe Stowarzyszenie Mierzenia Osiągnięć Szkolnych 

(IEA) z siedzibą w Amsterdamie, a w Polsce - przez Ministerstwo 

Edukacji Narodowej. Przedmiotem pomiaru jest czytanie pod 

względem doświadczenia literackiego oraz czytanie w celu 

uzyskania informacji. W badaniu udział biorą dziesięciolatki. 

Program PIRLS uznawany jest za miarodajne źródło informacji o 

postępie edukacji na świecie; jego założenia  

i wskaźniki używane są w określaniu celów rozwoju edukacji oraz 

monitorowaniu ich osiągania  

w większości krajów rozwiniętych, także w Polsce. 

 

Projekt „Profilaktyczne badania słuchu i mowy wśród dzieci z klas 

pierwszych SP w województwie świętokrzyskim”. Celem głównym 

projektu pn. Profilaktyczne badania słuchu i mowy wśród dzieci z 

klas pierwszych SP w województwie świętokrzyskim jest wzrost 

dostępu do usług zdrowotnych wczesnego wykrywania wad słuchu i 

mowy oraz działań edukacyjnych w zakresie higieny narządu słuchu 

i mowy.  

Z powodów epidemicznych realizacja projektu została po badaniu 

(diagnozie) zawieszona i zostanie wznowiona we wrześniu 2021 r. 

Szkoła Podstawowa Zbieraj Baterie i Telefony - Ogólnopolski Program Edukacyjny dla 
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im. Partyzantów Armii 

Krajowej Ziemi 

Kieleckiej  

w Sukowie 

Szkół. Program ten poprzez praktyczne działania oraz 

systematyczną edukację ekologiczną zachęca dzieci i młodzież do 

właściwego postępowania z odpadami niebezpiecznymi oraz 

przekonuje do przyjaznych środowisku naturalnemu postaw i 

nawyków. Program ma charakter wieloletni, podzielony jest na 

edycje. 

 

Program „SKS” – w ramach współpracy z Wojewódzkim Szkolnym 

Związkiem Sportowym w Kielcach. Celem programu jest 

rozwijanie sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu 

upowszechniania sportu u dzieci i młodzieży. Okres trwania 

projektu od 01.09.2020 r.-15.12.2020 r. 01.03.2021 r. - 30.06.2021 

r. 

 

Projekt „Wsparcie integracji cudzoziemców w województwie 

świętokrzyskim”. Działanie ma na celu poszerzenie kompetencji 

nauczycieli z terenu województwa świętokrzyskiego w zakresie 

pracy dydaktycznej w uczniowskim środowisku wielokulturowym. 

Kurs w ramach projektu odbył się w dniach 26-27 października 

2020 r. 

 

Program „Dobrze Jemy ze Szkołą na Widelcu” jest ogólnopolskim 

programem edukacyjnym skierowanym do uczniów klas 0 - 3 szkół 

podstawowych. Ma charakter projektu długofalowego, trzecia 

edycja od września 2020 r. do czerwca 2021 r. Celem programu jest 

przede wszystkim edukacja  

w zakresie prawidłowego i świadomego żywienia oraz zachęcanie 

najmłodszych do gotowania. Program został przygotowany we 

współpracy z dietetykami, pedagogami i objęty patronatem 

Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Instytutu 

Żywności i Żywienia. 

 

Ogólnopolski Program Edukacyjny – „Kubusiowi Przyjaciele 

Natury”. W ramach projektu dzieci uczestniczyły w zajęciach 

tematycznych, podczas których nauczyły się troszczyć o środowisko 

naturalne, poznały podstawowe zasady ekologii, dowiedziały się 

dlaczego warto jeść owoce i warzywa, rozwijały kreatywność. 

Koordynatorem programu w naszej szkole była wychowawczyni 

klasy I Pani Joanna Śliwa. 

Tabela: Informacje dotyczące udziału szkoły w projektach – dane pochodzą z informacji przygotowanych przez 

dyrektorów szkół. 
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Religia 

We wszystkich szkołach podstawowych i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Daleszyce 

zorganizowano naukę religii. Nie zaistniała potrzeba prowadzenia zajęć etyki. Zdecydowana 

większość dzieci i uczniów uczęszczających do przedszkola, szkół podstawowych brała 

udział w lekcjach religii.  

 

Świetlica 

Dla uczniów, którzy musieli dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich 

rodziców, organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia 

opieki w szkole, organizowane były zajęcia i opieka w ramach prowadzonej świetlicy.  

W roku szkolnym 2020/2021 we wszystkich szkołach, których organem prowadzącym była 

Gmina Daleszyce zapewniono młodzieży możliwość korzystania ze świetlicy.  

 

Kadra pedagogiczna 

Organizacja pracy każdej szkoły, przedszkola oparta jest o arkusz organizacji, opracowywany 

corocznie przez dyrektora danej placówki i zatwierdzany przez Burmistrza Miasta i Gminy. 

Zatrudnienie nauczycieli w danym roku szkolnym jest realizowane zgodnie z arkuszem 

organizacji szkoły na dany rok szkolny. Liczba etatów nauczycielskich jest konsekwencją 

liczby oddziałów w poszczególnych placówkach; liczby godzin wynikających  

z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów nauczania dla 

publicznych szkół (tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych dla 

uczniów oraz zajęć z wychowawcą, tygodniowy wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla 

uczniów niepełnosprawnych, wymiar godzin do dyspozycji dyrektora szkoły); liczby godzin 

zajęć religii, zgodnie z przepisami w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki 

religii w publicznych przedszkolach i szkołach; liczby zajęć wychowania do życia w rodzinie, 

zgodnie z przepisami w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści 

dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego  

i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz 

metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia 

ogólnego; liczby godzin wynikających z podziału na grupy; liczby godzin wynikających  

z realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów; oraz innych, wynikających  

z przepisów prawa. Poniższe tabele przybliżają wiadomości na temat zatrudnianych  

w placówkach nauczycieli.  

 
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Daleszycach Liczba stosunków pracy 

ogółem bez 

stopnia 

stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany 

Stopień doktora lub doktora 

habilitowanego, dyplom 

ukończenia studiów 

magisterskich i przygotowanie 

pedagogiczne 

zatrudnieni w pełnym 

wymiarze 

62 0 0 6 7 49 

zatrudnieni 

w niepełnym 

wymiarze 

liczba 7 0 1 3 1 2 

w tym 

etatu 

3,85 0 0,27 1,83 0,89 0,86 

razem etaty 65,85 0 0,27 7,83 7,89 49,86 

Dyplom ukończenia studiów 

magisterskich bez 

przygotowania pedagogicznego, 

zatrudnieni w pełnym 

wymiarze 

0 0 0 0 0 0 

zatrudnieni liczba 0 0 0 0 0 0 
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dyplom ukończenia wyższych 

studiów zawodowych i 

przygotowanie pedagogiczne 

w niepełnym 

wymiarze 

w tym 

etatu 

0 0 0 0 0 0 

razem etaty 0 0 0 0 0 0 

Dyplom ukończenia wyższych 

studiów zawodowych bez 

przygotowania pedagogicznego, 

dyplom ukończenia kolegium 

nauczycielskiego, dyplom 

ukończenia kolegium języków 

obcych 

zatrudnieni w pełnym 

wymiarze 

0 0 0 0 0 0 

zatrudnieni 

w niepełnym 

wymiarze 

liczba 0 0 0 0 0 0 

w tym 

etatu 

0 0 0 0 0 0 

razem etaty 0 0 0 0 0 0 

Pozostałe kwalifikacje zatrudnieni w pełnym 

wymiarze 

0 0 0 0 0 0 

zatrudnieni 

w niepełnym 

wymiarze 

liczba 0 0 0 0 0 0 

w tym 

etatu 

0 0 0 0 0 0 

razem etaty 0 0 0 0 0 0 

Ogółem zatrudnieni w pełnym 

wymiarze 

62 0 0 6 7 49 

zatrudnieni 

w niepełnym 

wymiarze 

liczba 7 0 1 3 1 2 

w tym 

etatu 

3,85 0 0,27 1,83 0,89 0,86 

razem etaty 65,85 0 0,27 7,83 7,89 49,86 

Tabela: Liczba stosunków pracy – dane z programu komputerowego Kadry Vulcan (spis 1 września 2020 r.) 

 
Szkoła Podstawowa im. Partyzantów Armii Krajowej 

Ziemi Kieleckiej w Sukowie 

Liczba stosunków pracy 

ogółem bez 

stopnia 

stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany 

Stopień doktora lub doktora 

habilitowanego, dyplom 

ukończenia studiów 

magisterskich i przygotowanie 

pedagogiczne 

zatrudnieni w pełnym 

wymiarze 

23 0 0 1 3 19 

zatrudnieni 

w niepełnym 

wymiarze 

liczba 12 0 3 4 2 3 

w tym 

etatu 

6,88 0 1,77 1,72 1,44 1,95 

razem etaty 29,88 0 1,77 2,72 4,44 20,95 

Dyplom ukończenia studiów 

magisterskich bez 

przygotowania pedagogicznego, 

dyplom ukończenia wyższych 

studiów zawodowych i 

przygotowanie pedagogiczne 

zatrudnieni w pełnym 

wymiarze 

0 0 0 0 0 0 

zatrudnieni 

w niepełnym 

wymiarze 

liczba 0 0 0 0 0 0 

w tym 

etatu 

0 0 0 0 0 0 

razem etaty 0 0 0 0 0 0 

Dyplom ukończenia wyższych 

studiów zawodowych bez 

przygotowania pedagogicznego, 

dyplom ukończenia kolegium 

nauczycielskiego, dyplom 

ukończenia kolegium języków 

obcych 

zatrudnieni w pełnym 

wymiarze 

0 0 0 0 0 0 

zatrudnieni 

w niepełnym 

wymiarze 

liczba 0 0 0 0 0 0 

w tym 

etatu 

0 0 0 0 0 0 

razem etaty 0 0 0 0 0 0 

Pozostałe kwalifikacje zatrudnieni w pełnym 

wymiarze 

0 0 0 0 0 0 

zatrudnieni 

w niepełnym 

wymiarze 

liczba 0 0 0 0 0 0 

w tym 

etatu 

0 0 0 0 0 0 

razem etaty 0 0 0 0 0 0 

Ogółem zatrudnieni w pełnym 

wymiarze 

23 0 0 1 3 19 

zatrudnieni 

w niepełnym 

wymiarze 

liczba 12 0 3 4 2 3 

w tym 

etatu 

6,88 0 1,77 1,72 1,44 1,95 

razem etaty 29,88 0 1,77 2,72 4,44 20,95 

Tabela: Liczba stosunków pracy – dane z programu komputerowego Kadry Vulcan (spis 1 września 2020 r.) 

 
Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Liczba stosunków pracy 
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Niestachowie ogółem bez 

stopnia 

stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany 

Stopień doktora lub doktora 

habilitowanego, dyplom 

ukończenia studiów 

magisterskich i przygotowanie 

pedagogiczne 

zatrudnieni w pełnym 

wymiarze 

12 0 1 1 0 10 

zatrudnieni 

w niepełnym 

wymiarze 

liczba 5 0 0 2 2 1 

w tym 

etatu 

2 0 0 0,83 1,06 0,11 

razem etaty 14 0 1 1,83 1,06 10,11 

Dyplom ukończenia studiów 

magisterskich bez 

przygotowania pedagogicznego, 

dyplom ukończenia wyższych 

studiów zawodowych i 

przygotowanie pedagogiczne 

zatrudnieni w pełnym 

wymiarze 

0 0 0 0 0 0 

zatrudnieni 

w niepełnym 

wymiarze 

liczba 0 0 0 0 0 0 

w tym 

etatu 

0 0 0 0 0 0 

razem etaty 0 0 0 0 0 0 

Dyplom ukończenia wyższych 

studiów zawodowych bez 

przygotowania pedagogicznego, 

dyplom ukończenia kolegium 

nauczycielskiego, dyplom 

ukończenia kolegium języków 

obcych 

zatrudnieni w pełnym 

wymiarze 

0 0 0 0 0 0 

zatrudnieni 

w niepełnym 

wymiarze 

liczba 0 0 0 0 0 0 

w tym 

etatu 

0 0 0 0 0 0 

razem etaty 0 0 0 0 0 0 

Pozostałe kwalifikacje zatrudnieni w pełnym 

wymiarze 

0 0 0 0 0 0 

zatrudnieni 

w niepełnym 

wymiarze 

liczba 0 0 0 0 0 0 

w tym 

etatu 

0 0 0 0 0 0 

razem etaty 0 0 0 0 0 0 

Ogółem zatrudnieni w pełnym 

wymiarze 

12 0 1 1 0 10 

zatrudnieni 

w niepełnym 

wymiarze 

liczba 5 0 0 2 2 1 

w tym 

etatu 

2 0 0 0,83 1,06 0,11 

razem etaty 14 0 1 1,83 1,06 10,11 

Tabela: Liczba stosunków pracy – dane z programu komputerowego Kadry Vulcan (spis 1 września 2020 r.) 

   
Szkołą Podstawowa im. Generała Tadeusza Buka w 

Mójczy 

Liczba stosunków pracy 

ogółem bez 

stopnia 

stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany 

Stopień doktora lub doktora 

habilitowanego, dyplom 

ukończenia studiów 

magisterskich i przygotowanie 

pedagogiczne 

zatrudnieni w pełnym 

wymiarze 

11 0 0 0 5 6 

zatrudnieni 

w niepełnym 

wymiarze 

liczba 9 0 1 3 0 5 

w tym 

etatu 

3,39 0 0,09 1,89 0 1,41 

razem etaty 14,39 0 0,09 1,89 5 7,41 

Dyplom ukończenia studiów 

magisterskich bez 

przygotowania pedagogicznego, 

dyplom ukończenia wyższych 

studiów zawodowych i 

przygotowanie pedagogiczne 

zatrudnieni w pełnym 

wymiarze 

0 0 0 0 0 0 

zatrudnieni 

w niepełnym 

wymiarze 

liczba 0 0 0 0 0 0 

w tym 

etatu 

0 0 0 0 0 0 

razem etaty 0 0 0 0 0 0 

Dyplom ukończenia wyższych 

studiów zawodowych bez 

przygotowania pedagogicznego, 

dyplom ukończenia kolegium 

nauczycielskiego, dyplom 

ukończenia kolegium języków 

obcych 

zatrudnieni w pełnym 

wymiarze 

0 0 0 0 0 0 

zatrudnieni 

w niepełnym 

wymiarze 

liczba 0 0 0 0 0 0 

w tym 

etatu 

0 0 0 0 0 0 

razem etaty 0 0 0 0 0 0 

Pozostałe kwalifikacje zatrudnieni w pełnym 

wymiarze 

0 0 0 0 0 0 

zatrudnieni 

w niepełnym 

liczba 0 0 0 0 0 0 

w tym 0 0 0 0 0,0 0 
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wymiarze etatu 

razem etaty 0 0 0 0 0 0 

Ogółem zatrudnieni w pełnym 

wymiarze 

11 0 0 0 5 6 

zatrudnieni 

w niepełnym 

wymiarze 

liczba 9 0 1 3 0 5 

w tym 

etatu 

3,39 0 0,09 1,89 0 1,41 

razem etaty 14,39 0 0,09 1,89 5 7,41 

Tabela: Liczba stosunków pracy – dane z programu komputerowego Kadry Vulcan (spis 1 września 2020 r.) 

 

Nazwa szkoły Liczba 

etatów 

nauczycieli 

Liczba 

dzieci, 

uczniów 

Liczba etatów 

nauczycieli 

przypadająca na 

jedno dziecko, 

ucznia 

Liczba dzieci, 

uczniów 

przypadająca na 

jeden etat 

nauczyciela 

Szkoła Podstawowa  

im. Kornela 

Makuszyńskiego  

w Niestachowie 

14 147 0,1 10,5 

Szkoła Podstawowa 

im. Generała Tadeusza 

Buka w Mójczy 

14,39 117 0,12 8,13 

Zespół Szkolno-

Przedszkolny  

w Daleszycach 

65,85 753 0,09 11,44 

Szkoła Podstawowa im. 

Partyzantów Armii Krajowej Ziemi 

Kieleckiej  

w Sukowie 

29,88 280 0,12 9,37 

Tabela: Liczba etatów nauczycieli przypadająca na jedno dziecko, ucznia. 

 

Nazwa szkoły Liczba etatów nauczycieli – 

specjalistów pracujących  

w szkole (pedagog, psycholog, 

logopeda, doradca zawodowy, itd.) 

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego 

w Niestachowie 

doradca zawodowy – 0,03 

logopeda – 0,11 

Szkoła Podstawowa im. Generała Tadeusza Buka 

w Mójczy 

doradca zawodowy – 0,03 

logopeda – 0,14 

psycholog – 0,09  

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Daleszycach pedagog – 1 

doradca zawodowy – 0,1 

logopeda – 0,27 

psycholog – 0,27 

Szkoła Podstawowa im. Partyzantów Armii 

Krajowej Ziemi Kieleckiej  

pedagog – 0,68 

doradca zawodowy – 0,06 
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w Sukowie logopeda – 0,32 

psycholog – 0,09 

Tabela: Liczba etatów nauczycieli – specjalistów pracujących w szkole (pedagog, psycholog, logopeda, doradca 

zawodowy, itd.) – dane pochodzą z informacji przygotowanych przez dyrektorów szkół. 

 

Awans zawodowy nauczycieli 

Nauczyciele uzyskują kolejne stopnie awansu zawodowego. Sytuację dotyczącą zdobywania 

kolejnych szczebli awansu zawodowego w roku szkolnym 2020/2021 przedstawia poniższa 

tabela. W drodze decyzji administracyjnej nadano jednemu nauczycielowi stopień 

nauczyciela mianowanego, po przeprowadzeniu postępowania egzaminacyjnego, w związku 

ze złożeniem wniosku i uzyskaniem zaświadczenia o zdaniu egzaminu przed Komisją 

Egzaminacyjną powołaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce.  

 

Nazwa szkoły Liczba nauczycieli, którzy uzyskali stopień 

awansu zawodowego nauczyciela 

kontraktowego mianowanego dyplomowanego 

Szkoła Podstawowa im. Kornela 

Makuszyńskiego w Niestachowie 

1 0 0 

Szkoła Podstawowa im. Generała 

Tadeusza Buka w Mójczy 

0 0 0 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w 

Daleszycach 

2 1 0 

Szkoła Podstawowa im. Partyzantów 

Armii Krajowej Ziemi Kieleckiej w 

Sukowie 

2 0 0 

Tabela: Liczba nauczycieli, którzy uzyskali stopień awansu zawodowego nauczyciela – dane pochodzą z 

informacji przygotowanych przez dyrektorów szkół oraz dokumentacji dotyczącej awansu zawodowego 

nauczycieli.  

 

 

Pracownicy administracji i obsługi 

W celu zapewnienia obsługi kancelaryjno-biurowej szkoły, stołówki szkolnej, utrzymania 

obiektów w ładzie i czystości oraz sprawnego działania placówki zatrudnia się pracowników 

niepedagogicznych. W roku szkolnym 2020/2021 w placówkach, których organem 

prowadzącym była Gmina Daleszyce zatrudniano pracowników administracji i obsługi. 

Poniżej znajdują się informacje na ten temat – tabela (zatrudnienie na 1.09.2020 r.). 

Liczba etatów pracowników administracji i obsługi 

 

Szkoła 

Podstawowa im. 

Kornela 

Makuszyńskiego  

w Niestachowie 

Szkoła 

Podstawowa 

im. 

Generała 

Tadeusza 

Buka  

Zespół 

Szkolno-

Przedszkolny 

w 

Daleszycach 

Szkoła 

Podstawowa im. 

Partyzantów Armii 

Krajowej Ziemi 

Kieleckiej  

w Sukowie 

Ogółem 
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w Mójczy 

sprzątaczka 1 1 12 2,75 16,75 

woźny 1 1 3 1 6 

konserwator 1 1 2,75 1 5,75 

intendent 0 0 1 1 2 

kucharka 0 0 2 1 3 

pomoc 

kuchenna 
0 0 6,5 1 7,5 

dietetyk 0 0 1 0 1 

sekretarz 

szkoły 
0 1 1,75 1 3,75 

kierowca 0 0 2 1 3 

opiekun 

dzieci 

dowożonych 

0 0 1,75 1 2,75 

asystent 

nauczyciela 
0 0 0 0 0 

kierownik 

gospodarczy 
0 0 0 0 0 

pomoc 

nauczyciela 
0 0 1 0 1 

Razem 3 4 34,75 10,75 52,5 

Tabela: Informacja o liczbie etatów pracowników administracji i obsługi – dane pochodzą z programu 

komputerowego Kadry Optivum (spis 1 września 2020 r.) 

 

Opieka medyczna 

Szkoła w zakresie realizacji zadań statutowych zapewnia uczniom możliwość korzystania z 

pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem, biblioteki, świetlicy, zespołu urządzeń 

sportowych i rekreacyjnych, pomieszczeń sanitarno-higienicznych i szatni. Winna także 

zagwarantować uczniom możliwość użytkowania wyposażonego w sprzęt gabinetu 

profilaktyki zdrowotnej. Dzieci i uczniowie korzystają z gabinetu pielęgniarki szkolnej w 

Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Daleszycach, Szkole Podstawowej im. Kornela 

Makuszyńskiego w Niestachowie oraz Szkole Podstawowej im. Partyzantów Armii Krajowej 

Ziemi Kieleckiej w Sukowie. 

 

Opieka dentystyczna 

Zawarte zostało porozumienie, dotyczące udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu 

leczenia stomatologicznego dla uczniów Szkoły Podstawowej im. płk. Mariana Sołtysiaka 

„Barabasza” w Daleszycach, Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w 

Niestachowie, Szkoły Podstawowej im. Partyzantów Armii Krajowej Ziemi Kieleckiej w 

Sukowie oraz Szkoły Podstawowej im. Generała Tadeusza Buka w Mójczy. Przedmiotem 

porozumienia jest sprawowanie opieki stomatologicznej nad uczniami, obejmującej 
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udzielanie uczniom świadczeń określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia  

6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia 

stomatologicznego, w części dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu 

leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji. 

 

Monitoring wizyjny 

Szkoła to miejsce, które w szczególny sposób wymaga zapewnienia odpowiedniej kontroli 

oraz wysokich standardów bezpieczeństwa. Monitoring wizyjny w Zespole Szkolno-

Przedszkolnym w Daleszycach, Szkole Podstawowej im. Partyzantów Armii Krajowej Ziemi 

Kieleckiej w Sukowie, Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Niestachowie 

oraz Szkole Podstawowej im. Generała Tadeusza Buka w Mójczy pozwala kontrolować 

miejsce, w którym większość dnia spędzają dzieci i uczniowie, wspomagając 

zagwarantowanie im bezpieczeństwa. Monitoring pozwala na rejestrowanie nieprawidłowych 

zachowań uczniów – akty wandalizmu, czy przemocy rówieśniczej. Wspomaga także w 

sprawowaniu kontroli nad osobami wchodzącymi na teren placówki (potencjalni złodzieje, 

dilerzy narkotyków i inni). 

 

 

Prace remontowe, zakupy, inwestycje. 

Organ prowadzący ma za zadanie zapewnić warunki do działania szkoły, w tym bezpieczne i 

higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki; warunki umożliwiające stosowanie 

specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem 

specjalnym; wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym 

zakresie; wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji 

programów nauczania, programów wychowawczo-profilaktycznych, przeprowadzania 

egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych. Tabele zawierają, pozyskane od 

dyrektorów szkół, istotne informacje na temat bazy i warunków lokalowych szkoły, jej 

wyposażenia w pomoce dydaktyczne, zrealizowanych zakupów, wykonanych w placówkach 

prac remontowych oraz zrealizowanych inwestycji.  

 
Baza, warunki lokalowe szkoły (ilość). 

 

Szkoła 

Podstawowa im. 

Kornela 

Makuszyńskiego  

w Niestachowie 

Szkoła 

Podstawowa 

im. Generała 

Tadeusza Buka 

w Mójczy 

Zespół Szkolno-Przedszkolny 

w Daleszycach 

Szkoła 

Podstawowa im. 

Partyzantów 

Armii Krajowej 

Ziemi Kieleckiej  

w Sukowie 

Ogółem 

budynek 1 1 3 1 6 

plac 

zabaw 
1 1 1 1 3 

boisko 0 1 1 1 3 

sala 

lekcyjna 
9 8 33 15 65 

pracownia 1 - komputerowa 1- informatyczna językowa, humanistyczna, historyczna, komputerowa, - 
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(wymienić 

jakie) 

polonistyczna, artystyczna, geograficzna, 

informatyczna, fizyczna, przyrodnicza, 

języka angielskiego, języka niemieckiego, 

matematyczna, biologiczna, chemiczna, 

edukacji wczesnoszkolnej 

biologiczna, 

chemiczna 

świetlica 1 1 1 1 4 

stołówka 0 1 2 1 4 

biblioteka 1 1 1 1 4 

czytelnia 1 0 1 0 2 

gabinet 

logopedy 
0 0 1 0 1 

gabinet 

pedagoga 
0 0 1 1 2 

gabinet 

medycyny 

szkolnej 

1 0 1 1 3 

gabinet 

dentystyczny 
0 0 1 0 1 

sala 

gimnastyczna 
1 1 2 1 5 

sala 

korekcyjna 
0 0 1 1 2 

siłownia 0 0 1 1 2 

inne 

(wymienić 

jakie) 

0 0 0 0 0 

Tabela: Informacje na temat bazy, warunków lokalowych szkół – dane pochodzą z informacji przygotowanych 

przez dyrektorów szkół. 

 

Wyposażenie szkoły – pomoce dydaktyczne, sprzęt sportowy, z których korzystają uczniowie 

(ilość). 

 

Szkoła 

Podstawowa 

im. Kornela 

Makuszyńskie

go  

w 

Niestachowie 

Szkoła 

Podstawow

a im. 

Generała 

Tadeusza 

Buka  

w Mójczy 

Zespół 

Szkolno-

Przedszkol

ny 

w 

Daleszycac

h 

Szkoła 

Podstawow

a im. 

Partyzantów 

Armii 

Krajowej 

Ziemi 

Kieleckiej  

w Sukowie 

Ogółe

m 

monitor dotykowy 5 3 4 3 0 

tablica interaktywna 0 8 34 10 40 

komputer 10 10 121 10 136 

laptop 5 23 113 4 112 

projektor/rzutnik 0 8 35 1 40 

magnetofon/radiomagnet

ofon 
0 14 52 4 49 

telewizor 0 4 17 1 23 

inne ważne pomoce o 

podobnej wartości 
0  

- 

certyfikowa

drukarka 

3D – 2  

kamera 

cyfrowa – 1  
- 
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materialnej ny 

drewniany 

zestaw 

sportowy, 

- drukarki 

laserowe 

HP – 3  

tablica 

suchościeral

na - 5 

Tabela: Informacje dotyczące wyposażenia szkół – dane pochodzą z informacji przygotowanych przez 

dyrektorów szkół. 

 

 

Nazwa szkoły Informacje na temat zrealizowanych zakupów 

Szkoła Podstawowa im. Kornela 

Makuszyńskiego 

w Niestachowie 

Zakupiono stoliki i krzesełka do nowej części 

budynku szkolnego; zakupiono tablice, monitory 

interaktywne i meble. Doposażono w sprzęt 

sportowy salę gimnastyczną. 

Szkoła Podstawowa im. Generała 

Tadeusza Buka w Mójczy 

zakupiono:  

 lektury do szkolnej biblioteki – 81 szt., 

 lustro logopedyczne – 1 szt., 

 pomoce logopedyczne – 11 szt., 

 mysz do komputera – 5 szt. 

 tablica biała obrotowa – 1 szt., 

 pomoce dydaktyczne książkowe oraz 

wyprawka dla kl. 0 – 41 szt. 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w 

Daleszycach 

systematyczny zakup pomocy dydaktycznych i 

sprzętu niezbędnego do funkcjonowania szkoły:  

 telewizor LG LED, 

 pralka Bosch, 

 monitor Promedhean 2szt., 

 notebook Lenovo, 

 chłodziarka BEKO, 

 mikser ręczny, 

 bemar z szafką trzykomorową, 

 notebook Dell Vostro, 

 żaluzje poziome 3szt., 

 żelazko Bosch, 

 deska do prasowania, 

 suszarka balkonowa, 

 wentylator pokojowy 2 szt., 

 czajnik Philips 2 szt., 

 mikser Zelmer, 
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 pufa do ćwiczeń 3 szt., 

 lustro, 

 zestaw wiertarko-wkrętarka + sz., 

 odkurzacz kominkowy, 

 myjka do okien, 

 radioodtwarzacz Philips 3 szt., 

 komplet sportowy COLO 5 szt., 

 tom – zegar, 

 piramida nierdzewna 3 – poziomowa, 

 sztućce w walizce, 

 łyżeczka do herbaty 54 szt., 

 miska nierdzewna 4 szt.,  

 talerz deserowy 36 szt., 

 miseczka okrągła 102 szt., 

 talerz płytki 36 szt., 

 talerz głęboki 36 szt., 

 porcjoner do ryżu, 

 tablet graficzny, 

 szafki szkolne 4 szt., 

 myjka, 

 monitor Promedhean, 

 notebook Fujitsu Lifeboox 5 szt., 

 Ggnerator ozonu, 

 odkurzacz z filtrem wodnym 

Szkoła Podstawowa im. Partyzantów 

Armii Krajowej Ziemi Kieleckiej w 

Sukowie 

---------- 

Tabela: Informacje na temat zrealizowanych zakupów – dane pochodzą z informacji przygotowanych przez 

dyrektorów szkół. 

 

Nazwa szkoły Informacje na temat wykonanych prac 

remontowych 

Szkoła Podstawowa im. Kornela 

Makuszyńskiego  

w Niestachowie 

 odmalowanie sanitariatów w starej części 

szkoły oraz korytarz dolny 

Szkoła Podstawowa im. Generała 

Tadeusza Buka w Mójczy 

 remont klatki schodowej punktu 

przedszkolnego, mającego na celu 

dostosowanie pomieszczeń dla punktu 

przedszkolnego do obowiązujących przepisów 

ochrony ppoż.: poszerzono korytarz, 

zainstalowano system oddymiający oraz drzwi 
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przeciwpożarowe. Czynności kontrolno-

rozpoznawcze przeprowadzone przez 

Państwową Straż Pożarną miały miejsce w dn. 

15.07.2021 r. – uzyskano protokół oddający 

pomieszczenia punktu przedszkolnego do 

użytku; 

 poddanie obróbce czterech kominów na dachu 

ze względu na przeciekanie wody deszczowej 

do pomieszczeń punktu przedszkolnego; 

 demontaż starych i zamontowanie dwóch 

nowych ławek na placu przed szkołą i 

wyłożenie kostką terenu wokół nich; 

 pokrycie impregnatem drewnianego 

ogrodzenia wokół szkolnego placu zabaw; 

 pomalowanie części ścian na szkolnym 

korytarzu; 

 pomalowanie pomieszczenia przy szkolnej 

świetlicy 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w 

Daleszycach 

 wykonano podwieszane sufity wraz z 

malowaniem i zmianą lamp energooszczędne 

na parterze w następujących pomieszczeniach: 

kuchnia, 3 magazynki na bloku żywieniowym, 

korytarz, hol, świetlica szkolna i jadalnia, 1 

szatnia. Łącznie wykonano ponad 500 m2 

sufitów; 

 remont generalny na III piętrze polegający na 

pomalowaniu  i wymianie oświetlenia w: 5 

salach lekcyjnych, gabinecie pedagoga, holu, 6 

łazienek, magazynku sprzątaczek, malowanie 

w gabinecie pielęgniarki szkolnej; 

 konserwacja boiska wielofunkcyjnego 

polegająca na oczyszczeniu nawierzchni i 

uzupełnieniu piasku kwarcowego; 

 w budynku przedszkola dostosowano 

wysokość barierek w ciągach 

komunikacyjnych; 

 na stropie przedszkola dokonano uszczelnienia 

miejsc, w których gromadziła się woda; 

 uzupełniono braki w nawierzchni na 

parkingach i chodnikach 

Szkoła Podstawowa im. Partyzantów 

Armii Krajowej Ziemi Kieleckiej w 

 malowanie sal lekcyjnych nr: 10, 13, 101, 106, 
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Sukowie  remont i malowanie urządzeń na placu zabaw 

Tabela: Informacje na temat wykonanych prac remontowych – dane pochodzą z informacji przygotowanych 

przez dyrektorów szkół. 

 

Nazwa szkoły Informacje na temat zrealizowanych inwestycji 

Szkoła Podstawowa im. 

Kornela Makuszyńskiego 

w Niestachowie 

------ 

Szkoła Podstawowa im. 

Generała Tadeusza Buka 

w Mójczy 

------ 

Zespół Szkolno-

Przedszkolny  

w Daleszycach 

 rozbudowa sieci internetowej w budynku przedszkola, 

 wymiana aparatów telefonicznych w budynku szkoły i 

przedszkola, 

 wymiana rejestratorów monitoringu w budynku szkoły, 

 wymiana kamer na III piętrze budynku szkoły, 

 sfinalizowanie podłączenia szkoły do OSE (Ogólnopolska 

Sieć Edukacyjna) 

Szkoła Podstawowa im. 

Partyzantów Armii 

Krajowej Ziemi 

Kieleckiej  

w Sukowie 

-------- 

Tabela: Informacje na temat zrealizowanych inwestycji – dane pochodzą z informacji przygotowanych przez 

dyrektorów szkół. 

 

 

Dowóz dzieci i uczniów do szkół na obszarze Gminy 

Obowiązki gminy dotyczące dowozu dzieci i młodzieży do przedszkoli i szkół reguluje 

ustawa – Prawo oświatowe. Obowiązki te zależą od wieku dziecka, jego niepełnosprawności 

bądź jej braku, od odległości przedszkola lub szkoły od miejsca zamieszkania, a także od 

gotowości rodziców do zaangażowania się w zapewnienie dojazdów. Droga dziecka 

pięcioletniego bądź sześcioletniego z domu do najbliższego publicznego przedszkola, 

oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub do publicznej innej formy wychowania 

przedszkolnego nie powinna przekraczać 3 km. Gmina jest zobligowana do ustalenia sieci 

publicznych szkół w taki sposób, aby umożliwić wszystkim dzieciom spełnianie obowiązku 

szkolnego, z uwzględnieniem, że droga dziecka z domu do szkoły nie może przekraczać:  

3 km – w przypadku uczniów klas I-IV szkół podstawowych; 4 km – w przypadku uczniów 

klas V-VIII szkół podstawowych. W związku z tym, że w Gminie Daleszyce występuje 

sytuacja, gdy droga dziecka z domu do przedszkola lub szkoły, w której obwodzie dziecko 

mieszka, przekracza wskazane wyżej odległości, Gmina zapewnia bezpłatny transport  

i opiekę w czasie przewozu.  
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Dowóz dzieci i uczniów niepełnosprawnych 

Ważnym zadaniem gminy, wynikającym z art. 32 ust. 6 ustawy – Prawo oświatowe jest 

zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim oraz dzieciom objętym 

wychowaniem przedszkolnym, na podstawie art. 31 ust. 2, bezpłatnego transportu i opieki w 

czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole 

podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-

wychowawczego albo zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna na zasadach określonych 

w umowie zawartej między burmistrzem a rodzicami, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice. 

Obowiązkiem gminy jest również, na podstawie art. 39 ust. 4 ww. ustawy, zapewnienie 

uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 

127, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej,  

a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym - także do najbliższej szkoły 

ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń 

kończy 21. rok życia a także zapewnienie dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 

ust. 17, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną 

z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, bezpłatnego transportu i opieki  

w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego  

w roku kalendarzowym, w którym kończą: 24. rok życia - w przypadku uczniów  

z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest 

niepełnosprawność intelektualna, 25. rok życia - w przypadku uczestników zajęć 

rewalidacyjno-wychowawczych. Jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice, Gmina 

zobowiązana jest do zwrotu kosztów przejazdu ucznia oraz jego opiekuna do szkoły lub 

ośrodka, na zasadach określonych w umowie zawartej między burmistrzem a rodzicami. W 

roku szkolnym 2020/2021 w 9 przypadkach uczniów dowozili rodzice i otrzymywali zwrot 

kosztów przejazdu. Dowożenie odbywało się samochodem prywatnym. Z bezpłatnego 

transportu i opieki zorganizowanych przez Gminę korzystało 14 uczniów. Byli oni dowożeni 

środkiem transportu MGOPS.  

 

Dożywianie 

Zadania w zakresie żywienia uczniów w szkołach i w przedszkolach zbiegają się z ogólnym 

zadaniem własnym gmin, o charakterze socjalnym, jakim jest obowiązek zapewnienia 

pomocy w zakresie dożywienia dzieciom do 7. roku życia i uczniom do czasu ukończenia 

szkoły ponadpodstawowej. Dożywianie dzieci odbywało się w przedszkolu i szkołach  

w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–

2023. Według informacji uzyskanych od dyrektorów szkół z tej formy pomocy skorzystało 

103 uczniów. Dla niektórych posiłki opłacali rodzice.  

 

Stypendium szkolne 

Udzielanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym stanowi 

zadanie własne gminy, na realizację którego otrzymuje dofinansowanie z budżetu państwa. 
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Uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych zamieszkałych na terenie Gminy 

Daleszyce, do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku 

życia przysługuje stypendium szkolne. Stypendium otrzymali uczniowie znajdujący się w 

trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w 

szczególności, gdy w rodzinie tej występowało: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub 

długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo - 

wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina była niepełna lub 

wystąpiło zdarzenie losowe. Z tego rodzaju pomocy skorzystało 98 uczniów.  

 

 

Zasiłek szkolny 

Zasiłek to forma pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Zasiłek szkolny może być 

przyznawany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z 

procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym. Zasiłek 

szkolny może być przyznawany raz lub kilka razy w ciągu roku, niezależnie od 

otrzymywanego stypendium szkolnego. Takie świadczenie otrzymało 2 uczniów, którzy 

znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.   

 

Nagroda promująca osiągnięcia młodzieży szczególnie uzdolnionej 

W celu wsparcia uczniów pobierających naukę na terenie Gminy Daleszyce, osiągających 

znaczące wyniki w nauce lub zdobywających wysokie miejsca w konkursach, olimpiadach, 

turniejach, przeglądach, festiwalach został przyjęty w 2019 roku Lokalny Program 

Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży. Realizacja założeń programu 

pozwala motywować dzieci i młodzież do systematycznego pogłębiania wiedzy i rozwijania 

swoich zainteresowań; zwiększać ich aspiracje edukacyjne i aktywność; zachęcać do 

współzawodnictwa; tworzyć odpowiednie warunki do rozwijania i kształtowania uzdolnień; 

promować pozytywne wzorce wśród społeczności uczniowskiej oraz w środowisku lokalnym. 

W roku szkolnym 2020/2021 programem objęto 38 uczniów, którym przyznano nagrodę pn. 

Nagroda Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce.  

 

Dofinansowanie kształcenia młodocianych 

Pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu 

przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia. Wykonując 

dyspozycje ustawowe na bieżąco przyjmowane były wnioski pracodawców o dofinansowanie 

kształcenia młodocianych uczniów, którzy ukończyli przygotowanie zawodowe i zdali 

egzamin czeladniczy lub egzamin potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawodowych. 

Dofinansowanie przyznaje burmistrz w drodze decyzji administracyjnej. Dofinansowanie 

kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest finansowane ze środków Funduszu 

Pracy. W roku szkolnym 2020/2021 wpłynęło 7 wniosków o dofinansowanie. Wysokość 

przyznanych kosztów kształcenia pracowników młodocianych zamieszkałych na terenie 

Gminy Daleszyce wyniosła 39 724,40 zł.  
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Współpraca z organizacjami pozarządowymi 

Realizację zadań oświatowych wspierają organizacje pozarządowe, które wdrażają 

różnorodne przedsięwzięcia edukacyjne i wychowawcze, przeznaczone zarówno dla uczniów 

szkół podstawowych, jak i dla przedszkolaków. Z tej oferty w roku szkolnym 2020/2021 

skorzystały także dzieci z terenu Gminy Daleszyce.  

 

Opieka nad dziećmi w wieku do lat trzech 

Na obszarze Gminy Daleszyce funkcjonuje Miejsko-Gminny Żłobek w Daleszycach. 

Placówka dysponuje 47 miejscami, z których wszystkie są wykorzystane. Opiekę nad dziećmi 

sprawuje sześciu opiekunów oraz pielęgniarka, położna. W żłobku pracują ponadto 2 osoby – 

pracownicy obsługi. Miejsko-Gminny Żłobek w Daleszycach: 

1. zapewnia dzieciom opiekę w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych;  

2. gwarantuje właściwą opiekę pielęgnacyjną oraz edukacyjną, przez prowadzenie zajęć 

zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dzieci; 

3. oferuje prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, 

uwzględniających rozwój psychomotoryczny dzieci, właściwych do ich wieku.  

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce, w ramach swoich kompetencji, sprawował nadzór nad 

żłobkiem w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi w wieku do lat 

trzech. 

 

 Inne działania 

W 2021 roku podjęto szereg działań, których celem było zwiększenie jakości świadczonej 

pracy na rzecz dzieci i uczniów w Gminie Daleszyce. 

1. Z ogólnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej wyodrębnia się zgodnie z art. 28 

ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 

rezerwę części oświatowej subwencji ogólnej, której wysokość wynosi 0,4%. W 2021 

roku złożono dwa wnioski o przyznanie dofinansowania: 

a. z tytułu dofinansowania w zakresie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne 

do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych (biologia, 

geografia, chemia i fizyka) w publicznych szkołach podstawowych w stosunku do 

Publicznej Szkoły Podstawowej w Marzyszu na łączną kwotę 77 053 zł. Otrzymano 

dofinansowanie w wysokości 75 000,00 zł.; 

b. z tytułu dofinansowania w zakresie doposażenia w sprzęt szkolny i pomoce 

dydaktyczne nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji w 

stosunku do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Świętej Jadwigi Królowej w 

Borkowie na łączną kwotę 86 629 zł. Otrzymano dofinansowanie w wysokości 

10 000,00 zł.; 

2. Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce: 

a. określił terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania 

uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznego przedszkola, 

oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych 

innych form wychowania przedszkolnego i klas I publicznych szkół podstawowych; 

ustalił wzór wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola, oddziału 

przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, publicznej innej formy 

wychowania przedszkolnego i klas I publicznych szkół podstawowych; podał do 

publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i 
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uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych 

kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria – 

zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce Nr 2/2021 z dnia 18 stycznia 

2021 roku; 

b. opracował na dany rok kalendarzowy plan dofinansowania form doskonalenia 

zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych i zespole szkolno-

przedszkolnym, prowadzonych przez Gminę Daleszyce, ustalił maksymalną kwotę 

dofinansowania opłat oraz ustalenia formy i specjalności kształcenia, na które 

dofinansowanie jest przyznane – zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce 

Nr 8/2021 z dnia 29 stycznia 2021 roku; 

c. przedłużył pełnienie obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kornela 

Makuszyńskiego w Niestachowie – zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy 

Daleszyce Nr 75/2021 z dnia 21 maja 2021 roku; 

d. powierzył pełnienie obowiązków Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w 

Daleszycach – zarządzeniem Burmistrza Miasta  

i Gminy Daleszyce Nr 76/2021 z dnia 28 maja 2021 roku; 

e. ustalił terminy przerw w pracy przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych oraz punktów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Daleszyce 

w roku szkolnym 2021/2022 – zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce 

Nr 140/2021 z dnia 4 października 2021 roku. 

3. Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce współpracował z Międzyzakładową Organizacją 

Związkową NSZZ „Solidarność” Oświaty i Wychowania w Kielcach, Zarządem Oddziału 

Międzygminnego ZNP pow. kieleckiego oraz Zarządem Wojewódzkim Forum Związków 

Zawodowych woj. świętokrzyskiego w sprawie uzyskania opinii o projektach zarządzeń i 

uchwał.  

 

10. MIEJSKO-GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA 

 

STATUS FORMALNO-PRAWNY BIBLIOTEKI 

 

                 Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Daleszycach z siedzibą w Daleszycach 

przyul. Sienkiewicza 11 B, dla której organ założycielski stanowi  Rada Miejska  

w Daleszycach, jest instytucją kultury wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury i Gminy 

Daleszyce pod poz.nr 2 w dniu 02.09.2005 roku. Biblioteka realizuje zadania własne i Gminy 

w dziedzinie prowadzenia działalności kulturalnej. Siedzibą biblioteki jest miasto Daleszyce, 

a terenem działania - obszar Gminy Daleszyce. Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna  

w Daleszycach, jako samodzielna Instytucja Kultury, funkcjonuje od dnia 01. 01.2006 roku. 

 

SIEĆ BIBLIOTECZNA 

 

Na terenie Miasta i Gminy Daleszyce działają trzy biblioteki: 

 

1. Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Daleszycach – mieszcząca się w budynku 

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Daleszycach, ul. Sienkiewicza 11 B - zajmująca 

powierzchnię 149,70 m² ( I piętro). W jej skład wchodzą: wypożyczalnia, czytelnia ze 

stanowiskami komputerowymi dla użytkowników, pomieszczenie do przeprowadzania 
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spotkań autorskich, lekcji i zajęć edukacyjnych. 

2. Filia w Sukowie – mieszcząca się w budynku prywatnym, zajmująca powierzchnię 

            52m², w skład której wchodzą: wypożyczalnia oraz czytelnia z kącikiem 

komputerowym. 

3. Filia w Szczecnie – mieszcząca się w Szkole Publicznej w Szczecnie, zajmująca 

powierzchnię 89m², w tym: wypożyczalnia, czytelnia ze stanowiskami 

komputerowymi. 

 

 

 

ZBIORY BIBLIOTECZNE 

 

 Stan zbiorów Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Daleszycach na dzień 31.12.2021 r. 

wynosi : 59 137 jednostek inwentarzowych. 

 

MGBP w Daleszycach :  31 291 książek o wartości księgozbioru     421 467, 53 zł. 

 

Filia w Sukowie :            14 627 książek o wartości księgozbioru     109 845, 40 zł . 

 

Filia w Szczecnie :          13 219  książek  o wartości księgozbioru   96746, 46zł. 

 

Ogółem wartość księgozbioru wynosi : 628 059, 39 zł. 

 

W roku 2021 zakupiono ogółem 1812 woluminów na kwotę : 40 623, 14 zł  z czego: 

 

1. ze środków organizatora zakupiono 1440 woluminy na kwotę : 30 123, 14 zł, 

2. z dotacji celowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zakupiono ogółem  

372  woluminy na kwotę 10 500, 00 zł, 

3. dary  – 64  woluminy na sumę 1320 , 00 zł. 

 

W poszczególnych bibliotekach: 

1. MGBP w Daleszycach zakupiła 999 woluminów na sumę: 23 871, 23 zł 

2. Filia w Sukowie zakupiła           425 woluminów na sumę:  9185, 95 zł 

3. Filia w Szczecnie zakupiła          388 woluminów na sumę: 7565, 96 zł 

 

Średnia cena zakupionej książki w 2021 roku wyniosła 22, 00 zł. 

 

OPRACOWYWANIE KSIĘGOZBIORU – GROMADZENIE – SELEKCJA 

 

W roku sprawozdawczym na zakup nowości wydawniczych Miejsko Gminna Biblioteka 

Publiczna w Daleszycach przeznaczyła 30 123, 14 zł,  z czego 10 500, 00 zł pochodziło z 

dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Każdy zakup poprzedzany był 

wnikliwą analizą zarówno potrzeb czytelników biblioteki, jak i śledzeniem najnowszych 

trendów wydawniczych. Dokonując zakupów sugerowano się licznymi ofertami 

wydawniczymi,     korzystając ze sprzyjających upustów u sprawdzonych dostawców, 

pozyskiwano gratisy książkowe, które przeznaczano na nagrody dla uczestników konkursów 

czytelniczych. Zbiory   opracowywane były wyłącznie w wersji elektronicznej. Wszystkie 

nowe pozycje na bieżąco wprowadzano do katalogu elektronicznego, następnie udostępniane 

były czytelnikom. 
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Ogółem w bibliotece głównej do bazy katalogu wprowadzono 30 091 woluminów, co stanowi 

 96%  ogólnej liczby zbiorów. 

W filii w Sukowie do bazy katalogu ogółem  wprowadzono 8582 woluminy, co stanowi 

 59%  ogólnej liczby zbiorów. 

 W filii w Szczecnie do bazy katalogu ogółem wprowadzono 3691 woluminów, co stanowi 

28%  ogólnej liczby zbiorów. 

Biblioteka prowadziła również wypożyczenia międzybiblioteczne. Na zamówienie 

czytelników sprowadzano z innych bibliotek potrzebne książki i materiały biblioteczne. W 

roku 2021 zrealizowano 35 takich  zamówień. W roku sprawozdawczym biblioteka dokonała 

selekcji księgozbioru. Ze zbiorów filii bibliotecznej w Sukowie wycofano 522 woluminy, ze 

zbiorów filii w Szczecnie wycofano 136 woluminów. Ogółem ubyło 658 wolumina. Były to 

książki zniszczone, zgubione przez czytelników, nieaktualne, nieprzydatne, pozycje 

pozostające poza zainteresowaniem czytelnika, książki o przestarzałej treści i niskiej wartości 

dydaktycznej. Przekazano je  na makulaturę. 

 

UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW 

 

 W roku 2021 zarejestrowano 1126 czytelników, w tym: 

MGBP w Daleszycach 635  czytelników, w filii w Sukowie 303 czytelników, w filii w 

Szczecnie 188 czytelników. 

W naszych książnicach odnotowano w roku sprawozdawczym 20822  wypożyczeń na 

zewnątrz, w tym: 

 MGBP w Daleszycach 12069  woluminów, filia w Sukowie 3351 ,  filia w Szczecnie  5402 

woluminy. 

Literaturę piękną dla dzieci i młodzieży wypożyczono ogółem 9679 razy, co stanowi 46,4% 

 w stosunku do całości wypożyczeń. 

                                                                                         

Literaturę piękną dla dorosłych ogółem 10 111 razy, co stanowi 48,5% w stosunku do całości 

wypożyczeń. 

Literaturę popularnonaukową ogółem 1032 razy, co stanowi 4,9% w stosunku do całości 

wypożyczeń. 

 

Wypożyczenia na 1 czytelnika : 18,5 %  woluminów. 

Wypożyczenia na 1 mieszkańca: 1,3  % woluminów. 

Wskaźnik wypożyczeń na 100 mieszkańców wyniósł 131. W roku sprawozdawczym 

zauważyliśmy, że czytelnicy coraz częściej sięgają po literaturę w celu rozrywkowym, aby 

miło spędzić wolny czas, a w mniejszym stopniu w celu edukacyjnym. Częstym źródłem 

informacji dla czytelników są zasoby internetowe, różne platformy edukacyjne dostępne dla 

każdego i rosnąca popularność książek  elektronicznych. 

 

CZYTELNIA 

 

Potrzeby informacyjne zaspokajał w dużym stopniu bogaty księgozbiór podręczny, którego 

uzupełnieniem były czytelnie internetowe. Bibliotekarze bezpośrednio udzielali informacji 

czytelnikowi na dany temat. 

W 2021 roku udostępniono na miejscu dla  czytelników 1095 tytułów książek i czasopism 

oraz udzielono 2511 rzeczowych informacji bibliotecznych.  W okresie sprawozdawczym z 

komputerowych baz danych zawartych w Internecie skorzystało 75  użytkowników 

wszystkich bibliotek. 
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DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNO-BIBLIOGRAFICZNA 

 

Poszukiwanie materiałów na wybrany temat ułatwiały czytelnikom usługi z zakresu 

działalności informacyjno-bibliograficznej, którą biblioteka prowadziła w oparciu o ciągle 

rozbudowywany i doskonalony warsztat informacyjny. Na warsztat ten składały się : katalogi 

komputerowe, księgozbiór podręczny, katalogi online z innych bibliotek. 

 

 

DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA I KULTURALNA. WSPÓŁPRACA ZE 

ŚRODOWISKIEM LOKALNYM POPULARYZACJA  KSIĄŻKI I CZYTELNICTWA. 

 

Rok 2021 był szczególny nie tylko dla bibliotek. Pandemia wymuszała ich zamknięcie w 

różnych okresach w zależności od ogólnej sytuacji, wprowadzanych przez rząd obostrzeń i 

rekomendacji Biblioteki Narodowej. Nasze placówki musiały zamknąć czytelnie ograniczona 

została działalność kulturalna. Wszystko to wpłynęło na spadek bibliotecznych statystyk. 

Otwarcie się na nowe formy prezentacji i komunikacji, a także poszukiwania nowej 

publiczności bibliotek, to było nowe wyzwanie. Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w 

Daleszycach działała prężnie na Facebooku i stronie internetowej Biblioteki. Na profilu 

biblioteki znalazło się sporo filmów własnej produkcji. Były to przeważnie : czytania 

dzieciom, nagrania dotyczące wydarzeń  okolicznościowych. 

 Najciekawsze wydarzenie kulturalne , interesujące spotkania zrealizowane w roku 2021:  

1. 21 stycznia 2021 r. – pod hasłem „ W świecie bajek z Babcią i Dziadkiem”, 

czytaliśmy wiersze on-line. 

2. 1 lutego 2021 r. – odbyła się czwarta edycja Koncertu Noworocznego on-line. Na 

tę okoliczność przygotowaliśmy pastorałki i kolędy w wykonaniu Wiktora 

Zwierzyńskiego. 

3. 8 lutego 2021 r. – pod hasłem „ Karnawał z super bohaterami bajkowymi” - 

odbyła się prezentacja sylwetek ulubionych postaci z bajek. W to wydarzenie 

zaangażowaliśmy dzieci z miejscowej szkoły. 

4. 12 lutego 2021r. –„ Przez książkę do serca” po raz pierwszy włączyliśmy się w 

obchody święta zakochanych zachęcając czytelników do pokochania literatury. Z 

tej okazji odwiedzający użytkownicy, którzy wypożyczyli książkę, otrzymali 

walentynkową niespodziankę , promującą czytelnictwo. 

5. 8 marca 2021 r. – z okazji Dnia Kobiet zorganizowaliśmy muzyczno-literacki 

recital on-line. Swoje wokale i muzyczne talenty zaprezentowali dyrektor MGOK 

w Daleszycach, uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Daleszycach. 

6. W dniach od 15 do 19 marca 2021 r – biblioteka uroczyście obchodziła XXIX 

Tydzień Kultury Języka . Z tej okazji przygotowaliśmy szereg spotkań on-line. 

Program zajęć obejmował wykłady, lekcje biblioteczne, zabawy, czytania , 

ćwiczenia językowe. W realizację zadania włączyli się bibliotekarze, uczniowie, 

nauczyciele, kierownicy , radni z panem burmistrzem na czele. Wszystkie 

wydarzenia zarejestrowane są na FB i stronie Internetowej 

www.daleszyce.naszabiblioteka.com 

7. 28 kwietnia 2021 r. – przygotowaliśmy filmik „Wirtualny spacer po bibliotece”, 

promujący czytelnictwo i bibliotekę. 

8. 22 kwietnia 2021 r. – zorganizowaliśmy Konkurs Plastyczny „ Ziemia to Nasz 

Skarb”, skierowany do dzieci i młodzieży z gminy Daleszyce. Z powodu pandemii 

koronawirusa odbył się on-line. W ciągu sześciu dni wpłynęło 70 prac 
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plastycznych. O wynikach konkursu decydowała największa liczba polubień. 

Laureaci konkursu otrzymali nagrody książkowe, wyróżnienia, dyplomy. 

9. W dniach od 8 do 15 maja 2021 r.- z okazji Tygodnia Bibliotek przygotowaliśmy 

wiele atrakcji. Ze względu na sytuację epidemiologiczną wydarzenia odbywały się 

w przestrzeni wirtualnej. Na kanale You Tube emitowaliśmy spektakl ekologiczny 

dla dzieci „ Śmieciaki  ratują świat” w wykonaniu Teatru TAK , w wirtualnej 

przestrzeni odbyło się spotkanie „ Czytam w Bibliotece” połączone  z wręczeniem 

nagród dla laureatów I edycji konkursu czytelniczego „ Najlepszy Czytelnik Roku 

2020”. Nagrody książkowe, statuetki wręczyli zaproszeni goście p. Dariusz 

Meresiński – burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce oraz p. Anna Kosmala – radna 

Rady Powiatu Kieleckiego. 

10. 26 maja 2021 r. – z okazji Dnia Matki wspólnie z MGOK w Daleszycach 

zorganizowaliśmy koncert muzyczno-literacki w formie on-line. Uroczystości 

towarzyszyła muzyka , taniec, śpiew , życzenia w połączeniu z poezją o matce. 

11. 1 czerwca  2021 r. – z okazji Dnia Dziecka odbyło się przedstawienie z udziałem 

bibliotekarzy  z Daleszyc – czyli prawda o nas samych. 

12. 14 czerwca 2021. r.- biblioteka w ramach XX Tygodnia Czytania dzieciom pod 

hasłem „Lubimy Czytać polskich autorów” publikowała na portalu 

społecznościowym FB nagrania literatury dla dzieci, czytane przez bibliotekarzy. 

W interpretacji można było usłyszeć utwory autorstwa polskich poetów. 

13. 5 lipca 2021 r- w ramach akcji „Lato w Bibliotece” przygotowaliśmy różne formy 

działalności dla najmłodszych czytelników, m.in.: czytanie bajek na trawie, 

lipcowa akademia bajek, bajkowe podróże – spotkania animacyjne, bajki naszych 

rodziców, zajęcia plastyczne, gry planszowe. Na wyróżnienie zasługuje spotkanie 

z policjantką – p. aspirant Karoliną Wiśniewską z Komisariatu Posterunku w 

Daleszycach. Funkcjonariuszka przeczytała dzieciom wiersz pt. „ Policjant” 

Agnieszki Nożyńskiej, przekazała dzieciom jak zachowywać się z obcymi 

osobami. Uczyła dzieci jak powinny dbać o swoje bezpieczeństwo, a także jak 

ważnym jest, aby zawsze podróżowały w fotelikach i pamiętały o konieczności 

zapinania pasów. Informowała również o skutkach zaniedbania tego obowiązku. 

Nauczyła dzieci postawy jaką należy przybrać w momencie ataku psa. Uczulała na 

ten rodzaj niebezpieczeństwa. Opowiadała na temat zawodu policjanta, o tym,  jak 

funkcjonariusze pomagają ludziom w różnych sytuacjach życiowych i drogowych.  

Przedstawiła również narzędzia pracy policjanta i w jakich sytuacjach się ich 

używa. Na zakończenie spotkania  zaprosiła dzieci do obejrzenia policyjnego 

wozu, co było dla nich nie lada atrakcją. Dzieci otrzymały drobne upominki w 

postaci odblasków ufundowanych przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Daleszycach oraz zakładki do książek od MGBP w Daleszycach. 

14. 8 lipca 2021 r. – obchodziliśmy drugą rocznicę istnienia działającego przy 

bibliotece Dyskusyjnego Klubu Książki. W roku sprawozdawczym 

zorganizowaliśmy sześć spotkań . 

15. 21 lipca w roku sprawozdawczym przystąpiliśmy do współpracy z Biblioteką 

Narodową w ramach Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych 

ACADEMICA. To darmowy system wypożyczania międzybibliotecznego 

umożliwiający korzystanie ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Narodowej. 

Rejestracji czytelników  korzystających z systemu dokonuje się w bibliotece przy 

pomocy kart bibliotecznych. 

16. 1 sierpnia 2021r. – wspólnie z MGOK , TPZD w Daleszycach zorganizowaliśmy 

konkurs wiedzy o tematyce kulturalnej pod nazwą „Historia Gminy Daleszyce”.  
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17. 4 września 2021r. – w bibliotece odbyła się dziesiąta jubileuszowa edycja 

Narodowego Czytania. Na uroczystym spotkaniu zaprezentowano fragmenty 

literatury polskiej „Moralność  Pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej. W rolę 

lektorów wcielili się : p. Dariusz Meresiński-burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce, 

Anna Kosmala-radna Rady Powiatu Kieleckiego, Magdalena Fogiel – Litwinek – 

Komendant Wojewódzkiego Hufca Prac w Kielcach., Sara Bernat – studentka 

Uniwersytetu Lubelskiego , Wiktoria Oszczepalska – studentka Uniwersytetu 

Marii Curry Skłodowskiej w Lublinie, Alicja Furmanek – prezes TPZD, Barbara 

Sodel – prezes Banku Spółdzielczego Daleszyce- Górno, Agnieszka Rychel – 

asystent rodziny MGOPS w Daleszycach . Dopełnieniem wydarzenia był występ 

muzyczny Wiktora Zwierzyńskiego . 

18. 9 września 2021 r. – biblioteka brała udział w kolejnej edycji akcji „ Przerwa na 

wspólne czytanie”, w której wygraliśmy zestaw książek o wartości 1000,00 zł oraz 

teatrzyk papierowy.  

19. 26-27 września 2021 r. – uczestniczyliśmy w największym lokalnym wydarzeniu 

kulturalnym, w XIV Daleszyckim Jarmarku na św. Michała. Najmłodszym 

uczestnikom wydarzenia zapewniliśmy moc atrakcji. Nawiązując do tradycji 

historii Jarmarku, bibliotekarki wystąpiły w historycznych średniowiecznych 

strojach . Było pięknie, zabawnie i bajkowo. 

20.  8 listopada 2021 roku MGBP w Daleszycach wraz z przedszkolem Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego w Daleszycach uczestniczyła w  spotkaniu 

zorganizowanym przez Mediatekę WBP w Kielcach. Dzięki nowym 

technologiom-platformie ZOOM, przedszkolaki po raz pierwszy brały udział w 

wirtualnym spektaklu na żywo. Prowadziła je para aktorów Teatru im. Stefana 

Żeromskiego w Kielcach-Beata Pszeniczna, która czytała dzieciom książkę pt. 

"Biuro zagubionych zabawek", Iwony Czarkowskiej oraz Dawid Żłobiński, który 

wcielił się w biblioteczną pacynkę o imieniu Bibliuś.  Na zakończenie  kierownik 

Mediateki zachęciła dzieci do namalowania portretu Bibliusia. Prace plastyczne  

dostarczylismy 30 listopada br. do WBP w Kielcach.  

21. 8 grudnia 2021 zorganizowaliśmy mikołajki on-line. Wierszyki o Mikołaju czytali 

zaproszeni goście : p. Dariusz Meresiński – burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce, 

p. Beata Powałkiewicz- wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Daleszycach, p. 

Dorota Klimek- radna Rady Miejskiej w Daleszycach, p. Piotr Ferens – sekretarz 

Miasta i Gminy Daleszyce. 

22. 16 grudnia 2021r. – Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Daleszycach brała 

udział w „Rankingu Bibliotek 2021”organizowany przez dziennik Rzeczpospolitej 

, Instytut Książki. W zestawieniu uwzględnione zostały biblioteki z całego kraju, a 

oceniana była m.in.: dostępność placówek, wielkość księgozbioru, powierzchnia, 

zatrudnienie, godziny otwarcia, udogodnienia dla niepełnosprawnych, istnienie 

kółek czytelniczych, dostępność do nowoczesnych mediów. Biblioteka uplasowała 

się na trzecim miejscu w powiecie kieleckim, wśród placówek z województwa 

świętokrzyskiego była jedenasta , w ogólnym Rankingu zajęła  345 miejsce na 

ponad 800 bibliotek w kraju, które przystąpiły do Rankingu. 

23. 17 grudnia 2021 r – biblioteka brała udział w świątecznej akcji „ Ożywiamy 

Rynek w Daleszycach”,  zorganizowanym przez Miasto i Gminę Daleszyce, 

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Daleszycach 
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UDZIAŁ BIBLIOTEK W PROJEKTACH 

 

 Od 10 kwietnia 2019 r. do 2021 roku sprawozdawczego - MGBP w Daleszycach kontynuuje  

projekt: Dyskusyjny Klub Książki realizowany przez wojewódzkie biblioteki publiczne w 

Polsce przy wsparciu finansowym i merytorycznym Instytutu Książki. 

 Od 1 września 2021 r. - Miejsko Gmina Biblioteka Publiczna w Daleszycach po raz czwarty 

przystąpiła do projektu  „ Mała Książka -Wielki Człowiek”. Projekt realizowany jest w 

ramach ogólnopolskiej kampanii promującej czytanie. 

 2 listopada 2021 r.- biblioteka włączyła się w akcję „ Podziel się książką” 

MGBP w Daleszycach bierze udział w projekcie w ramach zadania „ Dofinansowania do 

bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do 

książki w formatach e-booków – Priorytet 1 Kierunek  Interwencji 1.1 w ramach NPRCZ 20”, 

na lata 2021/2025 

W roku sprawozdawczym biblioteka brała udział  w zbieraniu nakrętek – Błękitny Promyk 

Nadziei-Fundacja Miśka Zdziśka. Wraz z filiami w Szczecnie i w Sukowie zebraliśmy 10 stu 

dwudziestu litrowych worków nakrętek. 

 

 SYTUACJA ZAWODOWA BIBLIOTEKARZY 

 

 W 2021 roku w MGBP w Daleszycach zatrudnionych było 5 osób. Należy podkreślić, że 

kadra stanowi mocną stronę placówki. Zespół pracowników jest dobrze przygotowany i 

wykwalifikowany. Kadra jest stabilna , cechuje ją duże doświadczenie oraz odpowiednie 

przygotowanie i szeroki zasób wiedzy niezbędnej w wykonywaniu zawodu.  Główny 

księgowy z wykształceniem wyższym ekonomicznym.  Na stanowiskach bibliotekarskich 4 

osoby z wykształceniem wyższym bibliotekarskim. Liczba etatów przeliczeniowych 3¾. 

Sprawą priorytetową dla bibliotek jest profesjonalizm w obsłudze użytkowników, a misją 

bibliotekarzy jest zapewnienie użytkownikom jak najłatwiejszego dostępu do książki  i 

informacji. Bibliotekarze są przygotowani do pracy, w większości posiadają kilkuletnie 

doświadczenie zawodowe, posiadają odpowiednie kwalifikacje do wykonywania zawodu. 

Pracownicy i dyrektor MGBP cały czas doskonalą swój warsztat pracy, systematycznie  biorą 

udział w szkoleniach i warsztatach organizowanych przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną 

w Kielcach. Pomimo trudności związanej z pandemią COVID 19 bibliotekarze byli aktywni 

w pracy  z czytelnikiem i widoczni w środowisku lokalnym, podejmowali wiele zadań na 

rzecz promocji książki i biblioteki . 

 

KOMPUTERYZACJA  BIBLIOTEK 

 

W  Miejsko Gminnej Bibliotece Publicznej w Daleszycach zainstalowane są 22 stanowiska 

komputerowe w tym 8 stanowisk w filiach. Stan komputerów pod względem technicznym jest 

dobry. W każdej placówce podłączony jest Internet z możliwością bezpłatnego korzystania.  

Komputeryzacja bibliotek finansowana była ze środków pochodzących z dotacji podmiotowej 

organizatora, z projektu IKONKA, a także z projektu realizowanego przez Urząd Miasta i 

Gminy w Daleszycach „ Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego Poprzez Przeciwdziałanie 

Wykluczaniu Cyfrowemu w Gminie Daleszyce”. W roku sprawozdawczym czytelnię 

internetową odwiedziło 164 użytkowników.  W pracy wykorzystywany był przez 

bibliotekarzy do przeglądania katalogów innych bibliotek, poznawania oferty księgarni, 

hurtowni i sporządzania projektów operacyjnych Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego, przygotowania materiałów na zajęcia z dziećmi i młodzieżą. 
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POZABUDŻETOWE ŹRÓDŁA POZYSKIWANIA ŚRODKÓW NA DZIAŁALNOŚĆ 

BIEŻĄCĄ.  UDZIAŁ W PROGRAMACH 

 

Biblioteka w roku sprawozdawczym brała udział w programie Priorytet 1 - „ Zakup Nowości 

Wydawniczych Do Bibliotek Publicznych”  ogłoszonym  przez Ministra Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego  - przyznana kwota to  10 500 , 00 zł. 

Otrzymana dotacja pozwoliła jednostce na realizację zamierzonego celu. 

 

SPRAWY ORGANIZACYJNO - ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZE 

 

Pracownicy w analizowanym roku sprawozdawczym sporządzali kwartalne sprawozdania 

statystyczne, sprawozdania GUS w formie elektronicznej, sprawozdania opisowe za rok 2021. 

Z dotacji organizatora i z dotacji celowej MK i Dz N dokonywano zakupu książek, środków 

czystości, druków, materiałów bibliotecznych, biurowych, dekoracji. Przygotowywano 

wnioski do realizacji zadań w 2021 r. w ramach Programu Operacyjnego  „ Zakup Nowości 

Wydawniczych”. Podsumowano raport z wykorzystania dotacji realizowanego programu oraz 

na bieżąco prowadzono profilaktyczne badania lekarskie pracowników.                             

                                                                  

DZIAŁALNOŚĆ INSTYTUCJONALNO - METODYCZNA I SZKOLENIOWA 

 

Ogólną opiekę merytoryczną nad biblioteką w Daleszycach i jej filiami sprawowała 

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach. Instruktorzy Wojewódzkiej Biblioteki 

Publicznej oferowali różne formy pomocy, z których systematycznie korzystano. 

Otrzymywano od instruktorów zalecenia, porady, wzory obowiązujących przepisów, 

rozporządzenia, zaproszenia  na seminaria, szkolenia. Pracownicy MGBP w Daleszycach 

brali udział w trzech szkoleniach on-line organizowanych przez WBP w Kielcach. 

 

MODERNIZACJA  BIBLIOTEK 

 

W miarę posiadanych środków finansowych staramy się poprawiać warunki lokalowe 

bibliotek.   Biblioteki przygotowują się do wdrożenia systemu elektronicznego.  Dzięki 

otrzymywanej dotacji podmiotowej Samorządu Gminy mamy możliwość stwarzania 

odpowiednich warunków rozwoju biblioteki, dbamy o poziom czytelnictwa oraz uczestnictwo 

w kulturze  mieszkańców gminy. Nasze zadania możemy realizować dzięki władzom 

samorządowym, które starają się zawsze wygospodarować odpowiednie środki finansowe do 

realizacji zadań statutowych. 

 

10. TURYSTYKA, KULTURA I SPORT 

 

Atuty turystyczne gminy 

Gmina Daleszyce jest położona w centrum województwa świętokrzyskiego i stanowi część 

aglomeracji kieleckiej. Jest doskonale skomunikowana ze stolicą regionu i sąsiednimi 

gminami, co – obok naturalnych zasobów – wpływa na jej atrakcyjność turystyczną.    
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Największym atutem turystycznym gminy Daleszyce jest nieskażona przyroda. 

Kompleksy leśne zajmują ponad połowę powierzchni gminy. W większości skupiają się  

w Cisowsko-Orłowińskim Parku Krajobrazowym. Gatunkiem dominującym są sosna i jodła. 

Dobrze zachowane, liczące niekiedy powyżej 200 lat drzewostany o dużym stopniu 

naturalności, będące pozostałością pradawnej Puszczy Świętokrzyskiej objęto ochroną  

w rezerwatach leśnych. Łagodne wzniesienia i doliny stanowią doskonałe warunki  

do aktywności fizycznej, szczególnie do uprawiania turystyki pieszej, konnej i rowerowej.   

Na terenie naszej gminy znajdują się również liczne akweny. Czynnym kąpieliskiem, 

które corocznie przyciąga chcących wypocząć nad wodą ludzi z ościennych gmin oraz 

mieszkańców stolicy województwa świętokrzyskiego, jest zalew w Borkowie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Imprezy sportowo-rekreacyjne 

Samorząd gminy Daleszyce stara się w zrównoważony sposób wykorzystywać przyrodnicze 

atuty,  które pozwalają na organizację wielu imprez sportowych i rekreacyjnych. Bogactwo 

przyrody i zróżnicowane ukształtowanie terenu czyni naszą Gminę atrakcyjną dla biegaczy, 

rowerzystów i piechurów. Cyklicznie organizowane imprezy biegowe m.in., Bieg  

o Puchar Barabasza – luty, Przedwiośnie – marzec, Świętokrzyski CrossRun - kwiecień,  

a także wyścigi rowerowe Świętokrzyski MTBCrossMaraton – kwiecień, Wyścig Szkółek 

Kolarskich o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce – maj, przyciągają co roku 
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amatorów sportu z terenu całego kraju. Niestety większość z tych wydarzeń w ubiegłym roku 

nie doszło do skutku w skutek pandemii, jednak ciągle znajdują się w kalendarzu naszych 

cyklicznych imprez. 

Bogata infrastruktura sportowa sprawia, że w naszej gminie każdy znajdzie coś dla 

siebie. Samorządowcy budują nowe boiska, sale gimnastyczne wspierają lokalne kluby 

sportowe, które mogą pochwalić się ogólnokrajowymi sukcesami. W fazie projektowania są 

sale gimnastyczne przy szkołach w Brzechowie, Szczecnie, Marzyszu, Słopcu i Borkowie. 

 

 

 

 

 

 

 

Nowe boiska sportowe w Borkowie i Mójczy 

Przez gminę Daleszyce przebiega 24-kilometrowy odcinek szlaku rowerowego 

GreenVelo, prowadzący z Sukowa przez Borków do Szczecna. W 2019 r. wzdłuż nowo 

otwartej obwodnicy Sukowa i Daleszyc powstało wiele kilometrów ścieżek rowerowych,  

z których korzystają również rolkarze i osoby uprawiające jogging i nordic walking. 

Wielcy duchem! Nasi sportowcy 

Miasto i Gmina Daleszyce promuje się poprzez sport dzięki wysiłkom i sukcesom naszych 

drużyn i sportowców indywidualnych. 

Zawsze do końca walczy o swój wynik klub Spartakus Daleszyce, który występuje  

w IV lidze piłkarskiej.  
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Jeszcze niedawno wschodząca gwiazda, dziś już na ugruntowanej pozycji w świecie kobiecej 

piłki nożnej: Sparta Daleszyce, w 2021 roku rozgrywa mecze w II lidze kobiet gr. 

wschodnia. Największymi sukcesami drużyny w ubiegłym roku było zdobycie Pucharu Polski 

w kobiecej piłce nożnej plażowej oraz srebrnego medalu XV Mistrzostw Polski kobiet w 

Beach Soccerze. 
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Szkółka Kolarska KSKS Vento Bike Team Daleszyce, której zawodnicy zdobywają medale 

na mistrzostwach Polski, w tym najwyższe podia w kolarstwie szosowym, torowym czy 

przełajowym. Zawodnicy od początku istnienia szkółki stawali ponad 400 razy na podium na 

arenie międzynarodowej, ogólnopolskiej i wojewódzkiej. W listopadzie 2021 w siedzibie 

szkółki doszło do pożaru. Ogień strawił budynek klubu oraz sprzęt sportowy należący do 

młodych cyklistów. Dzięki wsparciu wielu instytucji i ludzi dobrej woli udało się przywrócić 

uśmiech na twarzach kolarzy, którzy zdobywają kolejne medale. 

 

Sukcesy na arenie międzynarodowej odnosi też działający w gminie Klub Karate 

Kyokushin Chikara, którego misją jest nie tylko zdobywanie sprawności fizycznej, ale 

również wychowanie młodych zawodników w duchu szacunku i pracowitości, z czego słynie 

sztuka karate. 

Nowa infrastruktura podnosi atrakcyjność turystyczną gminy 

Infrastruktura turystyczna Gminy została wzbogacona, zyskując nowe obiekty. Wybudowana 

została platforma widokowa w Daleszycach oraz zagospodarowane zostały miejsca wokół 

świetlic w Cisowie i Widełkach. Powstało Centrum Edukacji Ekologicznej w Widełkach i 

wspomniane ścieżki rowerowe. W minionym roku na terenie naszej gminy pojawiły się nowe 
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witacze oraz napis przestrzenny, który z miejsca stał się wizytówką Miasta i Gminy 

Daleszyce. 

 

Taras widokowy z miejscami postojowymi 

zostały wybudowane na terenie 

zagospodarowanym po byłej kopalni 

kamienia w Daleszycach. W ramach 

projektu wybudowana została platforma 

(wieża) widokowa z konstrukcji 

drewnianej o wysokości około 15 metrów, 

zorganizowano ciąg pieszo-rowerowy w 

formie pętli pełniący funkcję ścieżki dydaktycznej. W ramach infrastruktury stworzone 

zostały miejsca postojowe, przestrzeń do odpoczynku - wiaty, ławeczki, kosze na śmieci, 

miejsca dla rowerów, a także miejsca postojowe dla aut. Utworzono również zaplecze 

sanitarne. Powstała infrastruktura na terenie dwóch świetlic wiejskich - w Widełkach i 

Cisowie, która pełni rolę przystanków na trasie przejścia. Ścieżka dydaktyczna została 

odpowiednio oznakowana i wyposażona w tablice informacyjne. 

 

Centrum Edukacji Ekologicznej w 

Widełkach zainaugurowało działalność  

6 listopada 2019 r. Ośrodek powstał w 

murach byłej szkoły. Modernizacja 

budynku kosztowała 2,4 miliony 

złotych. Samorząd gminy pozyskał na 

jego przebudowę aż 85 procent 

dofinansowania zewnętrznego w 

ramach Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego. Prowadzone będą tu zajęcia na temat 

ochrony przyrody dla dzieci i szkolenia dla dorosłych. Pracownicy Centrum Edukacji 

Ekologicznej będą współpracowali z miejscowymi pszczelarzami i leśnikami. Budynek 
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znajduje się na szlaku turystycznym, dlatego zaprasza również turystów. Obiekt jest 

przyjazny dla osób niepełnosprawnych i energooszczędny.  

Sześć wysokich na cztery metry 

witaczy, wita i żegna podróżujących 

przez gminę Daleszyce. Zostały one 

ustawione przy drogach wjazdowych 

do naszej gminy. 

Miasto i Gmina Daleszyce zyskały 

nowy element reprezentacyjny 

i promocyjny. Na witaczach 

o wysokości 4 m i szerokości 1,5 m 

znajduje się herb i nazwa gminy, 

wstęga  w narodowych barwach oraz 

adres strony internetowej daleszyckiego magistratu. Podróżujący, czy turyści łatwiej 

zidentyfikują miejsce w którym się znaleźli, chcąc zaczerpnąć więcej informacji o gminie 

mogą wpisać w swoje telefony adres naszej strony, gdzie znajduje się szereg niezbędnych 

informacji. Witacze pojawiły się przy drogach w Niestachowie, Sukowie, Marzyszu, 

Widełkach, Smykowie i Szczecnie. Z miejsca przykuwają wzrok kierowców, dzięki 

ciekawym barwom i kształcie. 

 

 
 

Konstrukcja przestrzenna z napisem „I Love Daleszyce” pojawiła się w centrum naszego 

miasta na Placu Staszica. Obiekt stał się nową atrakcją turystyczną gminy. 

Z miejsca stał się magnesem przyciągającym spojrzenia wszystkich mieszkańców i gości 

odwiedzających Daleszyce. 
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Kochamy naszą gminę i chcemy, żeby każdy kto do nas przyjedzie, od razu się o tym 

przekonał za sprawą naszego napisu. Nie sposób jest go przegapić, ze względu na swój 

rozmiar. Szczególnie ciekawie wygląda po zmroku. 

 

Napis, wzorem innych europejskich i polskich miast, stał się promocją Daleszyc, a także 

nową atrakcja turystyczną, zachęcającą do robienia pamiątkowych zdjęć. 

Stworzyliśmy miejsce jakiego nie ma żadna okoliczna gmina, a które powodzeniem przyciąga 

turystów do innych miast. Napis jest wysoki na 1,8m i długi na 12m. 

10.1. Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Daleszycach 

 

Zadania kultury i sportu są realizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek 

Kultury w Daleszycach, samorządową instytucję działającą na terenie 

miasta i gminy Daleszyce. Na czele Ośrodka stoi Dyrektor Norbert 

Wojciechowski, który zarządza całokształtem działalności i jest za nią 

odpowiedzialny. 

Oferta MGOK Daleszyce skierowana jest do każdej grupy wiekowej. Społeczeństwo 

Daleszyc i gminy ma okazję uczestniczyć w imprezach kulturalnych, koncertach, wszystkie 

propozycje mają charakter imprez otwartych. Każdy zainteresowany może w nich wziąć 

udział. Klimat i atmosfera imprez zależy nie tylko od organizatorów ale przede wszystkim od 

zaangażowania społeczności lokalnej we wspólnych działaniach. Aktywne uczestnictwo 

pozwala na realizację nowych, ciekawychi atrakcyjnych projektów kulturalnych. 

Z uwagi na trudny czas pandemii koronawirusa i wprowadzone obostrzenia w całym kraju, 

nie mogliśmy w pełni zrealizować założonych zadań programowych. Niemniej jednak udało 

się wprowadzić szereg działań, które zaowocowały wieloma mniejszymi i większymi 

wydarzeniami. Wszystko co działo się w MGOK w 2021r. można obserwować na naszej 

stronie internetowej www.mgok.pl i profilu Facebook, gdzie zamieszczamy aktualne 

informacje dotyczące naszych działań i wydarzeń. 

W struktury MGOK wchodzą następujące obiekty: 

1. Budynek MGOK w Daleszycach, 

2. Stadion sportowy w Daleszycach, 

3. Siłownia zewnętrzna w Daleszycach, 

4. Boisko ze sztuczną nawierzchnią syntetyczną, 

5. Świetlica w Trzemosnej, 

6. Świetlica w Cisowie, 

http://www.mgok.pl/
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7. Świetlica w Widełkach, 

8. Świetlica w Niwach, 

9. Świetlica w Kranowie, 

10. Świetlica w Komórkach, 

11. Plac zabaw w Widełkach. 

Świetlice poza Daleszycami są czynne od wtorku do soboty (niedziele nieczynne) w godzinach 

popołudniowych i pełnią funkcję opiekuńczo - wychowawczą. Instruktorzy chętnie współpracują  

z dziećmi i młodzieżą organizując zajęcia plastyczne, warsztaty kulinarne, gry oraz zabawy. 

Każda ze świetlic jest wyposażona w stół do tenisa stołowego, piłkarzyki  stołowe, gry planszowe.  

W świetlicach jest stały dostęp do Internetu, gdzie znajdują się  po 4  stanowiska komputerowe,  

a także wyposażenie jak telewizor, kino domowe, DVD. 

Czas pracy Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Daleszycach został dostosowany do 

potrzeb społeczności naszej gminy, a mianowicie ustalony tak, aby w maksymalnym stopniu 

udostępnić halę sportową drużynom piłkarskim gminy Daleszyce, zawodnikom MGKS Spartakus 

Daleszyce, drużynie piłki siatkowej, Zespołowi Tanecznemu „KRYSZTAŁKI”, Zespołowi 

Tanecznemu ‘’Mażoretki’’ oraz świetlicę na zajęcia muzyczne i spotkania. 

Siedziba MGOK w Daleszycach otwarta jest: od pon.-pt. w godz. 7
30

- 15
30 

(wtorek, piątek do 

godz.20
00

). Świetlice czynne od wtorku do soboty w godz. 12
00

-19
00

. 

W każdy wtorek  i piątek od godz. 16
00 

- 20
00

 prowadzone są zajęcia z zakresu gry na 

instrumentach dętych dla grupy młodszej. We wtorki od godz. 15
30

 do 18
30

 i soboty od godz. 9
30 

do 

13
00

 prowadzone są zajęcia taneczne,  we wtorki odbywają się spotkania terapeutyczne oraz we wtorki 

i piątki od godziny 17
00

- 22
00

- próba Orkiestry Dętej. 

II. KADRY 

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2021r. wynosił: 

MGOK Daleszyce 

Dyrektor - 1 etat    

Główny księgowy - 1/2 etatu 

Referent administracyjno- biurowy - 1 etat 

Instruktor ds. animacji kultury - 3/4 etatu 
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Pracownik gospodarczy   - 3 etaty 

ŚWIETLICE - Instruktor ds. Animacji Kultury   

Kranów - 3/4 etatu, 

Komórki - 3/4 etatu , 

Widełki - 1/2 etatu, 

Cisów - 1/2 etatu, 

Niwy - 1/2 etatu. 

    III.  Działalność środowiskowa oraz społeczno – kulturalna i sportowa 

 

 Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Daleszycach prowadzi stałą i pozytywną współpracę  

z dyrektorami i nauczycielami ze wszystkich szkół na terenie naszej gminy. Informujemy szkoły  

o wszystkich imprezach gminnych dla dzieci i młodzieży (konkursy, przeglądy), które organizowane 

są przez MGOK, a także udzielamy pełnej informacji o wszelkich imprezach i konkursach 

organizowanych w powiecie i województwie przez pion domów i ośrodków kultury. 

Działalność kulturalno – oświatowa to przede wszystkim dobra współpraca z zespołami 

folklorystycznymi (Zespół Pieśni Ludowej z Marzysza, Zespół Śpiewaczy ‘’Marzyszanki’’  

z Marzysza,  Zespół Śpiewaczy „Mójczanie” z Mójczy,  Zespół Śpiewaczy „Dalmarjanki” z Daleszyc, 

Męski Zespół Śpiewaczy „Kumotry”, Zespół Śpiewaczy „Sukowianki znad Lubrzanki, Zespół 

‘’Wesołe Gosposie’’ z Widełek. Współpracujemy także z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi, 

Orkiestrą Dętą z Daleszyc, Radami Sołeckimi oraz organizacjami takimi jak: Koła Gospodyń 

Wiejskich, Związek Kombatantów, Redakcją „Głosu Daleszyc”, Stowarzyszeniem Kobiet Wiejskich 

Gminy Daleszyce, Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Daleszyckiej, MGKS „SPARTAKUS” Daleszyce, 

Nadleśnictwem Daleszyce. 

 

IV. Ważniejsze wydarzenia kulturalne  zorganizowane przez Miejsko Gminny  Ośrodek Kultury 

w Daleszycach w 2021 roku 
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STYCZEŃ  

 Organizacja XXIX Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, udział wzięło 87 

wolontariuszy. Sztab WOŚP zebrał łącznie 56.721,30 złotych. 

 Ze względu na pandemię COVID-19 i wprowadzone obostrzenia nie zorganizowano zajęć dla 

dzieci podczas ferii zimowych 2021. 

 

MARZEC 

 Ze względu na pandemię COVID-19 i wprowadzone obostrzenia z okazji Dnia Kobiet 

zorganizowano Koncert on-line, w którym wystąpiła Orkiestra Dęta z Daleszyc, Zespół 

Taneczny „Mażoretki” oraz Zespół Taneczny „Kryształki’’. 

 Pracownice Świetlic Wiejskich przeprowadziły film instruktażowy z wykonania palm 

wielkanocnych oraz jajka wielkanocnego w formie on-line. Film został udostępniony na stronie 

MGOK Daleszyce, Facebooku i kanale YOUTUBE. 

 Organizacja kursu pt. „Palma i Pisanka Wielkanocna’’. Według regulaminu w kategorii prace 

indywidualne wzięli udział  uczniowie nie objęci zdalnym nauczaniem tj.: klas I-III szkół 

podstawowych oraz w kategorii prace grupowe podopieczni  „zerówek”, przedszkoli  i Miejsko 

Gminnego Żłobka w Daleszycach. Do konkursu napłynęło 106 prac wykonanych indywidualnie 

oraz prace zbiorowe z 17 placówek z terenu gminy Daleszyce. 

 Udział Zespołów Śpiewaczych w XVII Festiwalu Pieśni Wielkopostnych:  

Zespołu Śpiewaczego „Dalmarjanki” z Daleszyc, Zespołu Śpiewaczego „Wesołe Gosposie’’  

z Widełek, Zespołu Śpiewaczego „Marzyszanki” z Marzysza, Męskiego Zespołu Śpiewaczego 

„Kumotry’’, Zespołu Śpiewaczego „Sukowianki znad Lubrzanki’’ oraz Zespołu Pieśni Ludowej  

z Marzysza. II miejsce w kategorii „Zespoły Ludowe’’ zajęły ‘’Sukowianki znad Lubrzanki, 

natomiast do Zespołu Pieśni Ludowej z Marzysza powędrowało wyróżnienie. Poza konkursem 

wystąpił Pan Ryszard Choptiany. Festiwal odbył się w formie on-line. 

   KWIECIEŃ 

 Pracownicy Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Daleszycach wzięli udział w akcji - „Tydzień 

Sprzątania w Gminie Daleszyce”. Zebrano 65 worków śmieci. Zorganizowano pomoc  

w transporcie śmieci do ZUK w Daleszycach. 

 Organizacja Akcji ‘’Krew Darem Życia’’. Do rejestracji zgłosiło się 30 osób, ale z różnych 

przyczyn zdrowotnych nie wszyscy mogli podzielić się tym cennym darem, jakim jest krew. 

Dawcami zostało 24 osoby. 
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MAJ 

 Organizacja Koncertu Życzeń pt. „Do Ciebie Mamo’’. Koncert odbył się w formie on-line. 

Wystąpiła Orkiestra Dęta z Daleszyc pod batutą Jacka Cielibały, Zespół Taneczny ‘’Mażoretki 

oraz Zespół Taneczny „Kryształki”. Tekst między utworami czytali: Dariusz Meresiński – 

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce, Anna Kosmala – Radna Powiatu Kieleckiego, Piotr 

Ferens – Sekretarz Miasta i Gminy Daleszyce, Alicja Prendota – Dyrektor Miejsko Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Daleszycach, Marta Stępień – Pracownik Miejsko Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej Daleszycach. Prowadzącymi to wydarzenie byli: Patrycja Łukawska oraz 

Tomasz Kosakiewicz – Zastępca Kierownika Wydziału Administracji i Rozwoju Miasta i Gminy 

Daleszyce. Koncert został zorganizowany we współpracy z Miejsko Gminną Biblioteką 

Publiczną  

w Daleszycach. 

 Udział Zespołów Śpiewaczych z terenu Gminy Daleszyce w Konkursie Muzycznym pt. „Dla 

Ciebie Mamo’’. Organizatorem Konkursu był Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Słupia oraz 

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Rudkach. Nagrania wykonano przez 

pracowników MGOK Daleszyce, które przesłano do organizatora. Zespół Śpiewaczy 

„Sukowianki znad Lubrzanki’’ zajął I miejsce w kategorii Zespoły Ludowe i Wokalne, natomiast 

w kategorii solistów II miejsce zajął mieszkaniec gminy Pan Ryszard Choptiany. 

 

CZERWIEC 

  Organizacja XIV Wiosennego Turnieju o Puchar Przechodni Burmistrza Miasta i Gminy 

Daleszyce. W rozgrywkach udział wzięło 7 szkół z: Daleszyc, Sukowa, Brzechowa, Niestachowa, 

Mójczy, Szczecna i Borkowa.  

I miejsce zajęła Szkoła Podstawowa z Daleszyc, która zachowała Puchar z roku 2019. Kolejne 

miejsca II i III zajęły odpowiednio szkoły z Niestachowa i Brzechowa. Tytuł  „Najlepszego 

Bramkarza” zdobył Kacper Mazurczak z SP Niestachów, natomiast „Najlepszym Piłkarzem” 

został Filip Kobryń z ZSP Daleszyce. Ponadto nagrody niespodzianki – repliki piłek „Euro 2020” 

trafiły do wyróżnionych za swoją sportową postawę: Filipa Karwata z SP Brzechów, Adrianny 

Sokołowskiej z SP Szczecno oraz Wiktorii Karwat z SP Borków. 

 Uruchomienie działalności Świetlicy Wiejskiej w Komórkach, która została oficjalnie przekazana 

w struktury MGOK Daleszyce. Świetlica mieści się w budynku OSP Komórki. 

 Udział Zespołów Śpiewaczych w XXI Powiatowym Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych 

i Solistów w Chmielniku: „Dalamrjanki” z Daleszyc, „Sukowianki znad Lubrzanki”, 

„Marzyszanki”, „Wesołe Gosposie” z Widełek oraz Zespół Pieśni Ludowej z Marzysza. Do 
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Finałowego Przeglądu zakwalifikowały się Zespoły Śpiewacze: „Marzyszanki’’ z Marzysza, 

„Sukowianki znad Lubrzanki’’, Zespół Pieśni Ludowej z Marzysza. 

 Udział Zespołów Śpiewaczych: „Dalmarjanki” z Daleszyc oraz „Marzyszanki” w Konkursie 

Pieśni Ludowej zorganizowanego przez Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie. Wyróżnienie 

otrzymał zespół „Marzyszanki”. 

 

LIPIEC 

 Pomoc w uroczystym otwarciu nowej Świetlicy Środowiskowej w Kranowie, w ramach projektu 

„Wspierać bardziej - kompleksowe usługi wspierania rodzin w Mieście i gminie Daleszyce”. 

Świetlica dział pod kierownictwem MGOPS w Daleszycach. 

 Pomoc w organizacji uroczystości Koronacji Obrazu Matki Bożej Daleszyckiej. Uroczystą 

oprawę tego sakralnego wydarzenia zapewniła Orkiestra Dęta z Daleszyc oraz chór „Uratowani”. 

Po uroczystościach kościelnych odbył się koncert pieśni maryjnych, na którym wystąpiły 

wszystkie zespoły śpiewacze z terenu gminy Daleszyce. Na zakończenie uroczystości 

koronacyjnych ze spektaklem muzyczno-tanecznym wystąpił zespół „Kryształki i przyjaciele”. 

Udostępnienie sceny, namiotów, zapewnienie miejsc siedzących dla widowni. Pomoc procedurze 

zorganizowania objazdu przez rynek oraz pomoc w wydawaniu poczęstunku dla służb 

mundurowych. 

 Udział Zespołów Śpiewaczych z terenu Gminy Daleszyce w eliminacjach terenowych do  

45 Buskich Spotkań z Folklorem w Ciekotach. Na koncert laureatów w Wojewódzkim Domu 

Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach zostały zaproszone zespoły: „Sukowianki znad 

Lubrzanki” oraz „Marzyszanki”. 

 Współorganizacja Widowiska obrzędowego  pn. „Marzyskie Wesele’’ wraz  z Lokalną 

Organizacją Ochrony Kultury -  LOOK oraz Radą Sołecką z Marzysza. Część środków na 

realizację przedsięwzięcia pochodziła ze środków finansowych Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Świętokrzyskiego pozyskanych przez LOOK w  wyniku otwartego konkursu ofert 

z dziedziny kultury. 

 Organizacja Akcji ‘’Krew Darem Życia’’. Do rejestracji zgłosiło się 40 osób, ale z różnych 

przyczyn zdrowotnych nie wszyscy mogli podzielić się tym cennym darem, jakim jest krew. 

Dawcami zostało 32 osoby. Zbiórka poświęcona była mieszkańcowi Niestachowa. 

 Przeprowadzenie spotkań „wspominkowych” w Klubach Seniora  w Cisowie, Smykowie, 

Sukowie, Komórkach i Daleszycach. W wyniku działania grantowego Lokalnej Organizacji 

Ochrony Kultury LOOK w ramach projektu „Rozwój i promocja obszaru z wykorzystaniem 

zasobów dziedzictwa kulturowego i/lub naturalnego LGD”. 
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SIERPIEŃ 

 Współorganizacja wydarzenia wspólnie z Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Daleszyckiej pn. 

„Animacje Eko historyczne’’, które odbyło się na Rynku w Daleszycach. Program wydarzenia 

obejmował min.: Test ‘’Wiedzy historycznej o gminie Daleszyce’’, Pokazy rzemiosła i stroi 

historycznych, „Spotkanie z Pasją’’- spotkanie z panią profesor UJK. 

 Udział Zespołów Śpiewaczych: „Sukowianki znad Lubrzanki”, Zespół Pieśni Ludowej z 

Marzysza oraz „Marzyszanki” w Finale XXI Powiatowego Przeglądu Zespołów 

Folklorystycznych  

i Solistów w Chmielniku. 

 Pomoc w organizacji XXX Sołeckich Dożynek w Mojczy. Udostępnienie i obsługa sprzętu 

nagłaśniającego, sceny, namiotów, miejsc pod widownię. 

 Organizacja Dożynek Gminnych połączonych z XI Turniejem Sołtysów. Rolę Starostów pełnili: 

Ewa Pawłowska – Prezes Towarzystwa Przyjaciół Marzysza oraz Paweł Toboła – Radny Rady 

Miejskiej w Daleszycach. W wyniku przeprowadzonego „Konkursu na Najładniejszy Wieniec 

Dożynkowy” wyłoniono ten najpiękniejszy, którym okazał się wieniec KGW z Daleszyc. 

Pozostałe wieńce wykonane przez: KGW Cisów, KGW Komórki, KGW Marzysz, KGW Niwy, 

KGW Słopiec, KGW Smyków, KGW Suków, KGW  Szczecno, KGW „Wesołe Gosposie” 

 z Widełek zdobyły wyróżnienia. W części artystycznej wystąpiła Orkiestra Dęta z Daleszyc oraz 

zespoły ludowe z gminy Daleszyce: Zespół Pieśni Ludowej z Marzysza, Zespół Śpiewaczy 

„Marzyszanki” z Marzysza , Zespół Śpiewaczy „Dalmarjanki” z Daleszyc, Zespół Śpiewaczy 

„Sukowianki znad Lubrzanki”, Zespół Śpiewaczy „Wesołe Gosposie” z Widełek oraz  Męski 

Zespół Śpiewaczy „Kumotry” z Marzysza. Następną częścią imprezy był Turniej Sołtysów 

Gminy Daleszyce, w którym I miejsce zajęła: Pani Ewelina Miernik – Sołtys sołectwa Kranów, II 

miejsce Pani Bożena Kołodziejczyk – Sołtys sołectwa Marzysz, III miejsce Pani Dorota Dziedzic 

– Sołtys sołectwa Cisów. 

 Pomoc w organizacji III Charytatywnego Biegu - ‘’Suków na Start’’- biegniemy dla Krystiana 

Ramiączka z Sukowa. 

 

WRZESIEŃ 

 MTB CROSSMARATON DALESZYCE na rynku w Daleszycach. Przygotowanie sceny, 

nagłośnienia oraz namiotów. 

 XXI Wojewódzki Przegląd Orkiestr OSP w Busku - Zdroju połączony z uroczystymi obchodami 

jubileuszu 100-lecia założenia Związku OSP RP. Udział w tym wydarzeniu wzięła Orkiestra Dęta  
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z Daleszyc wraz z Zespołem Tanecznym „Mażoretki’’. Zaprezentowali 20 minutowy występ dla 

publiczności zgromadzonej przed muszlą w parku zdrojowym w Busku. Udział wzięło 6 Orkiestr  

z woj. Świętokrzyskiego. 

 Współorganizacja XIV Jarmarku na św. Michała pn. „Roztańczony Jarmark na św. Michała. 

Pierwszy dzień „na ludowo’’. Na scenie wystąpiło 12 zespołów z miejscowych Kół Gospodyń 

Wiejskich. Wszyscy wykonawcy otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez Stowarzyszenie 

Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Daleszyce.    

 W drugim dniu Jarmarku Orkiestra Dęta z Daleszyc wspólnie wystąpiła z Górniczą Orkiestrą 

Dętą „Siarkopol” S.A. z Grzybowa koło Staszowa. Ostatni utwór Orkiestry z Daleszyc 

uatrakcyjniły swoim układem tanecznym dziewczęta z „Mażoretek” z Daleszyc. Niezwykle 

charyzmatyczny pokaz tańca dał Dziecięcy Zespół „Kryształki” z Daleszyc, prezentując finał 

choreografii stworzonej z okazji Koronacji Obrazu Matki Bożej Daleszyckiej pt. „Uwierzyć  

w cud”. Na zakończenie wieczoru odbył się koncert zespołu „Jędrusie” oraz Zespół disco DEFIS. 

Podczas imprezy odbyła się Akcja „ Krew Darem Życia”, krew oddało 22 osoby.  

 

Wydarzenie współfinansowane było ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 

„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020. 

Operacja  pt. „Daleszycki przegląd twórczości ludowej” oraz Operacja  pt. „Orkiestra Dęta Daleszyce 

Bogactwem Kulturalnym Ziemi Daleszyckiej” realizowana w ramach Projektu Grantowego „Rozwój  

i promocja obszaru z wykorzystaniem zasobów dziedzictwa kulturowego i/lub naturalnego LGD” 

Środki zostały pozyskane od Lokalnej Grupy Działania Białe Ługi przez Stowarzyszenie Kobiet 

Wiejskich Gminy Daleszyce oraz Ochotniczą Straż Pożarną w Daleszycach. 

 

PAŹDZIERNIK 

 Udział Zespołów Śpiewaczych: „Mójczanie’’, „Wesołe Gosposie” z Widełek oraz ‘’Dalmarjanki’’ 

z Daleszyc w II Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni Maryjnych „Laudate Mariam’’ w Ciekotach. 

Zespół Śpiewaczy „Dalmarjanki” zdobył III miejsce, a pozostałe zespoły wyróżnienie. 

 Udział Zespołów Śpiewaczych w Eliminacjach do Regionalnego Przeglądu Pieśni Patriotycznych 

w Jędrzejowie: „Dalmrjanki” z Daleszyc, Zespół Pieśni Ludowej z Marzysza, Męski Zespół 

Śpiewaczy „Kumotry”, Sukowianki znad Lubrzanki oraz Marzyszanki. Do koncertu finałowego  

w Wojewódzkim Domu Kultury nominację uzyskały zespoły z Marzysza: Zespół Pieśni Ludowej 

oraz ich młodsze koleżanki „Marzyszanki”. 
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 Udział Zespołu Pieśni Ludowej z Marzysza oraz Zespołu Śpiewaczego ‘’Marzyszanki’’ w Finale 

I Regionalnego Przeglądu Pieśni Patriotycznych w WDK Kielce. Na podium w kategorii zespoły 

wokalne zdominowały zespoły z Marzysza. I  miejsce zajął Zespół Pieśni Ludowej z Marzysza,  

II miejsce zaś „Marzyszanki”. 

 

LISTOPAD 

 Pomoc w organizacji Kwesty na remont ołtarza w Kaplicy Cmentarnej – zebrano ok. 14.000 zł. 

 Pomoc w organizacji Obchodów Narodowego Święta Niepodległości w  dniu 11 listopada. 

Udział Orkiestry, zorganizowanie poczęstunku w hali MGOK dla uczestników uroczystości. 

 Organizacja XXXI Konkursu Recytatorskiego Świętokrzyskiej Poezji Ludowej. 

W konkursie wzięło udział 18 uczniów z klas IV-VIII ze szkół podstawowych z: Mójczy, 

Szczecna, Brzechowa, Sukowa, Sierakowa i Słopca. 

 Pomoc w wydaniu książki pt. „Bogactwa i kultura ziemi daleszyckiej” przedstawiającej walory 

przyrodnicze i kulturowe gminy Daleszyce”. Na ten cel Lokalna Organizacja Kultury działająca 

przy MGOK pozyskała grant z LGD „Białe Ługi”. 

 

GRUDZIEŃ 

 VII edycja akcji  „Ożywiamy Rynek w Daleszycach”. W tym roku ze względu na obostrzenia 

wynikające z pandemii koronawirusa impreza została rozdzielona na dwa dni.  

I tak w piątek swoje drzewka dekorowali uczniowie oraz pracownicy szkoły (SP Brzechów, SP 

Borków, SP Marzysz, SP Mojcza, SP Niestachów, SP Sieraków, SP Słopiec, SP Szczecno,  

SP Suków) oraz pracownicy Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej, Miejsko Gminnego Żłobka, 

Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Nadleśnictwa Daleszyce.  

Natomiast w sobotę swoje drzewka zdobiły panie z kół gospodyń wiejskich, pracownicy Miejsko 

Gminnego Ośrodka Kultury, Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce, radni Rady Miejskiej oraz 

wychowankowie Akademii Piłkarskiej „Spartakus”. W sumie udekorowano 28 drzewek 

przekazanych przez Nadleśnictwo Daleszye, które przez okres świąteczny zdobiły daleszycki 

rynek. Głównym założeniem imprezy jest twórcze wykorzystanie materiałów przeznaczonych do 

recyklingu. Wszyscy uczestnicy „Ożywiania Rynku w Daleszycach” odebrali pamiątkowe 

dyplomy oraz bony podarunkowe. 

 Organizacja „Sylwestra pod Gwiazdami” – 2021/2022 
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V. Ważniejsze prace remontowe i zakupy wykonane w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury 

       w Daleszycach w roku 2021. 

 

 Całoroczne utrzymanie i pielęgnacja płyty boiska, placów zabaw, terenu wokół Świetlic, 

 Wykonanie wału do napowietrzania płyty boiska, 

 Pokrycie dachu blachą na budynku sanitarno - szatniowym przy boisku ze sztuczną 

nawierzchnią syntetyczną, 

 Zakup kserokopiarki CANON, 

 Zakup Spawarki, 

 Zakup 8 par butów dla Zespołów Ludowych. 

 

VI. Pozyskane środki finansowe: 

1. Środki pozyskane z darowizn (osoby fizyczne i prawne) w kwocie: 19.440,00zł 

2. Pozyskane środki własne (udostępnienie pomieszczeń, zwrot za noty obciążeniowej)  

       w kwocie: 40.688,60zł 

3. Pomoc w pozyskaniu środków pozabudżetowych na działalność kulturalną przez: 

a) OSP Daleszyce dofinansowanie: 14.267,00zł.- „Orkiestra Dęta Daleszyce Bogactwem 

Kulturalnym Ziemi Daleszyckiej”. 

b) Lokalna Organizacja Ochrony Kultury – LOOK przystąpiła do działania grantowego w ramach 

projektu „Rozwój i promocja obszaru z wykorzystaniem zasobów dziedzictwa kulturowego 

i/lub naturalnego LGD” realizowanego przez Lokalną Grupę Działania „Białe Ługi”. Całkowita 

wartość projektu to 15.479,92 zł. w tym pozyskane dofinansowanie wynosi 12.070,00 zł. 

natomiast wkład własny LOOK – 3.409,92 zł.- wydanie publikacji pt.: „Bogactwa i kultura 

ziemi daleszyckiej” . 

4. Widowisko obrzędowe ‘’Marzyskie Wesele’’- Część środków na realizację przedsięwzięcia 

pochodziła ze środków finansowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego 

pozyskanych przez LOOK w  wyniku otwartego konkursu ofert z dziedziny kultury: 4.384 zł w tym 

3.000zł. z Urzędu Marszałkowskiego. 

5. Projekt „Teresa Klimczak – mistrz śpiewu ludowego” sfinansowany ze środków Ministra 

Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. 

Wnioskodawcą zadania była Lokalna Organizacja Ochrony Kultury – LOOK. W ramach projektu 
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odbyło się 200 godzin warsztatowych dla 12 Pań zrzeszonych w Kole Gospodyń Wiejskich  

w Marzyszu- 15.800zł. 

11. POMOC SPOŁECZNA 

 
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej działa  w oparciu o Statut 

nadany Uchwałą  Rady Miejskiej w Daleszycach nr XLII/8/2018 z dnia 29 

stycznia 2018 roku. MGOPS realizuje zadania  w oparciu o następujące akty 

prawne: ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.,  ustawa z dnia 28 

listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,  ustawa z dnia 7 września 2007 r.  

o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawa o pomocy państwa w 

wychowywaniu dzieci z dnia 11 lutego 2016 r. , ustawa o wspieraniu rodziny  

i systemie pieczy zastępczej  z dnia 9 czerwca 2011, ustawa Za życiem  z dnia 4 

listopada 2016 r. , ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 24 sierpnia 2015 r., ustawa 

Karta Dużej Rodziny z dnia 5 grudnia 2014 r., ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 

sierpnia 1994 r. ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r. ,ustawa o wychowaniu  

w trzeźwości i  przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. Kadrę Ośródka wg 

stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. stanowiły osoby  zatrudnione w ramach 25,5 etatów. Kadra Ośrodka 

posiada wymagane kwalifikacje. Liczba pracowników socjalnych jest zgodna z wymaganiami ustawy 

o pomocy społecznej. 

 

Budżet Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

Plan finansowy Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Daleszycach na 2021r. 

Wynosił 31 5848 26,96zł  wykonanie 30 929 844,40zł - co stanowi 97,9% planu.  

Na wykonanie planu finansowego Ośrodka złożyły się: dotacja z budżetu państwa w kwocie  

27 275 938,66 zł, środki z budżetu gminy  2 907376,04zł - na zadania własne gminy w tym: 

zwalczanie uzależnień, pokrywanie kosztów pobytu w Domach Pomocy Społecznej, 

świadczenie usług opiekuńczych, organizacja dowozu dzieci i osób niepełnosprawnych, 

odpłatność za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych i rodzinach 

zastępczych, wypłata zasiłków celowych. W wykonaniu planu uwzględnione zostały również 

dodatkowe środki finansowe pochodzące z funduszy unijnych na realizację Projektu pn 

„Wspieraj Bardziej”  w wysokości  373 869,19zł, Projektu pn „Elastyczni na rynku pracy w 
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Daleszycach”w kwocie 91 460,22 zł oraz Projektu pn. „Centrum Usług”  w wysokości 145 

482,29zł. Ponadto pozyskano  środki pochodzące z Funduszu przeciwdziałania Covid-19 na 

realizację programu pn. „Wspieraj Seniora” w wysokości 135 718,00 zł. 

 

Klienci pomocy społecznej  (dane z systemu informatycznego 

Pomost na dzień 31.12.2021 r.). 

 

Powód przyznania pomocy liczba osób 

razem 570 

Alkoholizm 28 

Bezdomność 13 

Bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych - 

rodzina wielodzietna 
8 

Bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych - 

rodzina niepełna 
32 

Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i 

prowadzenia gospodarstwa domowego 
20 

 

Przyczyna zgłoszenia liczba osób 

razem 570 

Alkoholizm 26 

Bezdomność 11 

Bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych - 

rodzina wielodzietna 
8 

Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych - rodzina 

niepełna 
30 

Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i 

prowadzenia gospodarstwa domowego 
18 

Bezrobocie 156 

Brak problemu 3 

Długotrwała lub ciężka choroba 219 
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płeć wiek liczba osób 

razem razem 570 

kobiety razem 341 

... 0-17 0 

... 18-25 8 

... 26-35 74 

... 36-45 68 

... 46-55 46 

... 56-65 56 

... 66 i więcej 89 

mężczyźni razem 229 

... 0-17 0 

... 18-25 5 

... 26-35 18 

... 36-45 42 

... 46-55 45 

... 56-65 87 

... 66 i więcej 32 

 

 

Realizacja zadań na rzecz osób starszych, w podeszłym wieku, 

samotnych i niepełnosprawnych 

 

 Szczególną grupą, której dedykowane zostało wsparcie w 2021 roku w czasie kiedy 

panowała epidemia    Covid-19 były  osoby samotne, w  podeszłym wieku, niepełnosprawne. 

Dlatego też  we współpracy z Urzędem Miasta i Gminy Daleszyce, Powiatowym Centrum 

Pomocy Rodzinie w Kielcach, jednostkami organizacyjnymi gminy Daleszyce, Wojewodą 
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Świętokrzyskim, Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego, Wojskami Obrony 

Terytorialnej podjęto szereg działań skierowanych do powyższych osób: 

Gmina przystąpiła do Ogólnopolskiego Programu pod nazwą: „Wspieraj Seniora” 

realizowanego na podstawie umowy z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej.  

W ramach programu wsparciem MGOPS objęto 88 osób w podeszłym wieku. Pracownicy 

odwiedzali te osoby, pomagali w zakupach i w innych czynnościach życiowych.  

Z zachowaniem reżimu sanitarnego bezpośrednio rozmawiali z osobami starszymi. 

Nadmienić należy, iż epidemia wirusa Covid - 19 spotęgowała liczbę chorych pracowników 

MGOPS na przełomie wrzesień /październik. Pomimo tego, że większość pracowników 

przebywała na zwolnieniach lekarskich lub pracowała zdalnie nie zawieszono możliwości 

bezpośrednich kontaktów z mieszkańcami - szczególnie w sytuacjach wyjątkowo trudnych  

i złożonych wymagających takiego działania. W 2021 roku pracownicy socjalni w ramach 

programu „Wspieraj Seniora” udzielili wsparcia 114 osobom starszym. 

Dodatkowo zgodnie z Postanowieniem Wojewody Świętokrzyskiego pracownicy MGOPS 

odbierali telefony od osób przebywających na kwarantannie oraz Raporty sporządzane przez 

Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w sprawie konieczności zakupu żywności i dostarczeniu 

do danego środowiska. Powyższe było możliwe ze względu na zmianę organizacji pracy oraz 

stworzenie odpowiednich (na miarę możliwości) warunków pracy. Z pomocą żywnościową 

MGOPS dotarł do 17 osób przebywających na kwarantannie. 

Dodatkowo na terenie Gminy Daleszyce monitorowano  podopiecznych MGOPS 

korzystających z systemu teleopieki. Powyższe zostało zrealizowane w ramach projektu pod 

nazwą: Centrum Usług - realizowanego z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego. 

 

Usługi Opiekuńcze / Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej. 

 

Usługi opiekuńcze w 2021 roku świadczone były dla 46 osób wymagających pomocy  

w wykonywaniu podstawowych czynności życiowych - samoobsługa, zakupy, przygotowanie 

posiłku, opieka przyłóżkowa przez 5 osób - opiekunek zatrudnionych na etatach i jedna 

opiekunkę zatrudnioną na 1/2etatu – w tym 3,5 etatu sfinansowane ze środków Regionalnego 
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Programu Operacyjnego w ramach Projektu Centrum Usług - Współpraca na rzecz 

społeczności lokalnej. 

W 2019, 2020 i 2021roku  gmina Daleszyce w ramach konkursu ogłoszonego przez 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej realizowała Program „Asystent osobisty osoby 

niepełnosprawnej”. W roku 2019 wsparciem asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej 

objęto 9 osób niepełnosprawnych  z terenu gminy Daleszyce. Na realizację tego Programu w 

roku 2019 otrzymaliśmy kwotę 18.391,50zł.  Natomiast w roku 2020 z tej formy pomocy 

skorzystało 46 osób niepełnosprawnych. Kwota przyznana na realizację Programu w roku 

2020 wyniosła 305.268,75zł. W roku 2021 ze wsparcia asystenta  skorzystało 47 osób 

niepełnosprawnych. Na ten cel Wojewoda przekazał nam kwotę 739.755,00zł. Program 

finansowany w całości ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób 

Niepełnosprawnych. Program ten zapewnia usługę asystenta osobistego osoby 

niepełnosprawnej, mającą na celu pomoc osobom niepełnosprawnym w wykonywaniu 

codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym (pomoc w zakupach, 

załatwianiu spraw urzędowych, korzystaniu z dóbr kultury, wydarzeniach kulturalno-

rozrywkowych). Z uwagi na duże zainteresowanie Programem  w roku 2022 kontynuujemy 

realizację tego wsparcia. 

 

Specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi / 

Domy Pomocy Społecznej 

 

W ramach zadania  w drodze postępowania prawo zamówień publicznych wyłoniono 

realizatora i podpisano umowę z Przychodnią Dla Rodziny „GALUS” w Sukowie.  Usługi 

zostały zrealizowane dla 38 osób (dzieci i dorosłych) z zaburzeniami psychicznymi w miejscu 

ich zamieszkania i polegały na regularnej pomocy świadczonej przez specjalistów takich jak: 

psycholog, rehabilitant, pielęgniarka przez cały rok. 

7. Zgodnie z art.17 ust.1 pkt.16 do zadań gminy o charakterze obowiązkowym należy 

kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy 

w tej jednostce. W 2021 roku 24 mieszkańców gminy przebywało w krótkim lub dłuższym 

czasie w DPS-ach. Powodem umieszczania mieszkańców gminy w tego typu placówkach 
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była niepełnosprawność w stopniu znacznym, przewlekle nieuleczalne choroby w tym 

choroby psychiczne 

 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie 

Miejsko - Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, 

którego obsługę organizacyjną sprawuje MGOPS działa od 2010 roku. Zadaniem Zespołu jest 

diagnozowanie  problemów rodzin, w których została założona Niebieska Karta z tytułu 

pojawienia się zjawiska przemocy. Dodatkowo Przewodniczący Zespołu  dla ofiar i sprawców 

przemocy w rodzinie powołuje grupy wsparcia, które zajmują się diagnozą oraz organizują 

system wsparcia dla poszczególnych osób i całych rodzin. 

W roku 2021  do MGOPS wpłynęło 59 Niebieskich Kart. Funkcjonariusze Policji założyli 57 

Niebieskich Kart, 1 kartę Pracownik Socjalny MGOPS Daleszyce oraz 1 Kartę Lekarz 

Podstawowej Opieki Lekarskiej – Przychodnia Daleszyce. 

 

Nadmienić należy jednak, że jednostki służby zdrowia wykazują małą aktywność  

w podejmowaniu decyzji o założeniu Niebieskiej Karty. 

 

W 2022 roku zakładamy przeprowadzenie wspólnych szkoleń. 

 

Realizacja Programu „Posiłek w szkole i w domu” 

 

W roku 2021 Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce  podpisał umowę z Wojewodą 

Świętokrzyskim na realizację programu” Posiłek w szkole i w domu”. Koszt programu 

oszacowano na kwotę 500.000,00 złotych - z czego Wojewoda  Świętokrzyski na pierwszym 

etapie realizacji zobowiązał się do finansowania tego przedsięwzięcia w 60%. Natomiast  

w połowie 2020 roku na wniosek złożony do Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej  

w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim zwiększono dotację z budżetu państwa  

do wysokości 80%, co tym samym spowodowało zmniejszenie wkładu gminy do 20%.  

W ramach programu dożywiano 219 dzieci a dodatkowo wypłacono świadczenia pieniężne na 

zakup żywności dla 262 rodzin. 
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Projekt „ Elastyczni na Rynku Pracy” realizowany w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego 

 

Program przewidywał aktywizację zawodową 30 mieszkańców gminy Daleszyce.  

W kolejnym 2021 roku realizacji projektu-pomimo problemów związanych z epidemią Covid 

zrealizowano comiesięczne spotkania motywacyjne metodą on-line do miesiąca maja 2021r., 

natomiast od czerwca spotkania odbywały się stacjonarnie. W spotkaniach brali udział 

uczestnicy projektu, którzy przy okazji konieczności  użycia sprzętu komputerowego posiedli 

umiejętność jego obsługi technicznej  oraz wykorzystania aplikacji ZOOM umożliwiającej 

tego typu spotkania. W 2021 r. w projekcie staże ukończyło 24 osoby. Kursy zawodowe 

ukończyło 6 osób. Osoby te zostały wyposażone w środki i ubrania ochronne niezbędne na 

stanowisku pracy.  Istotnym w przygotowaniu uczestników do wejścia na rynek pracy były 

zorganizowane staże zawodowe: spawacz, pomoc opiekunki w przedszkolu,pracownik 

ochrony, rejestratorka medyczna, kucharz małej gastronomii, kosmetyczka, pracownik 

gospodarczy, pomoc administracyjna, opiekun osób starszych, księgowość komputerowa. W 

miesiącu październiku 2021 r. zorganizowany został wyjazd do Bałtowa, którego celem była 

aktywizacja zawodowa i społeczna uczestników projektu. W miesiącu listopadzie 2021 r. 

uczestnicy projektu brali udział w trzy etapowym planie opieki, polegającym na zapewnieniu 

voucherów, umożliwiających o zadbanie i higienę jamy ustnej, poradę stomatologiczną oraz 

wykonanie niezbędnych działań prewencyjnych, wykonanie badań kontrolnych  oraz 

konsultację  z lekarzem specjalistą kardiologiem. W miesiącu grudniu 2021 r. zorganizowano 

kurs pomocy przedmedycznej dla uczestników projektu w celu zwiększenia znajomości zasad 

pierwszej pomocy.  Kurs informatyczny był ostatnim zadaniem uczestników projektu  

w miesiącu styczniu 2022, który wzmocnił ich kompetencje komputerowe oraz podniósł 

samoocenę. W dniu 28 stycznia 2022 r. nastąpiło zakończenie projektu, rozdano certyfikaty 

ukończenia projektu. 
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Karta Dużej Rodziny 

 

W 2021 roku Miejsko - Gminny Ośrodek  Pomocy Społecznej w Daleszycach realizował 

Ustawę z 27  września 2021r. o Karcie Dużej Rodziny obwieszczeniem w Dzienniku Ustaw z 

dnia 6 września 2021 r. poz. 1744 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Karcie 

Dużej Rodziny. Karta Dużej Rodziny przyznawana jest wszystkim rodzicom oraz 

małżonkom, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, dzieciom 

do 18 roku życia lub do 25 roku życia - w przypadku kontynuowania nauki w szkole lub 

szkole wyższej. Przez rodzica rozumie się także rodzica zastępczego. Karty te przyznawane 

są w formie tradycyjnej oraz elektronicznej. Posiadacze Karty Dużej Rodziny mają 

możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów min. z branży spożywczej, paliwowej, 

bankowej czy rekreacyjnej. Program KDR wspiera budżety rodzin wielodzietnych oraz 

ułatwia dostęp do dóbr i usług. W roku 2021 wpłynęło 55 wniosków, z czego wydano 149 

Kart Dużej Rodziny. 

 

Projekt „WSPIERAĆ BARDZIEJ – kompleksowe usługi 

wspierania rodziny w Mieście i gminie Daleszyce” 

MGOPS Daleszyce w ramach realizacji projektu pn. „WSPIERAĆ BARDZIEJ – 

kompleksowe usługi wspierania rodziny w Mieście i gminie Daleszyce” który jest 

realizowany od 01.05.2021 objął wsparciem grupę 90 osób poprzez realizację trzech 

głównych zadań: 

Zadanie nr 1. – Świetlica środowiskowa w miejscowości Kranów. 

Świetlica prowadzona jest w formie opiekuńczej zapewnia grupie 45 dzieci do lat 18 opiekę, 

wychowanie, pomoc w nauce ,organizację czasu wolnego, zabawę i rozwój zainteresowań. 

Celem funkcjonowania świetlicy jest wsparcie rodziny poprzez objęcie dzieci z rodzin 

przeżywających lub zagrożonych kryzysem opieką i wychowaniem. Do pracy z dziećmi 

została zaangażowana 2-os kadra w składzie: 

Kierownik Świetlicy - pedagog; 

Wychowawca – pedagog. 
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Pobyt dziecka jest bezpłatny i dobrowolny. W ramach działalności świetlicy rozwijane  

są w szczególności następujące kompetencje kluczowe dzieci: 

1) porozumiewanie się w jęz. ojczystym oraz zajęcia z kompetencji społecznych  

i obywatelskich (20 godzin miesięcznie); 

2) porozumiewanie się w języku obcym - j. Angielski  (20 godzin miesięcznie); 

3) kompetencje matematyczne i naukowo-techniczne  (20 godzin miesięcznie); 

4) dodatkowo zajęcia z rozwoju kompetencji cyfrowych - zajęcia komputerowe  (20 godzin 

miesięcznie). 

Zajęcia z rozwoju poszczególnych kompetencji realizowane są od 01 lipca 2021roku. 

Dzieci otrzymały możliwość obcowania z kulturą w formie wyjazdów do placówek kultury 

(kino,  itp.) 

Wszystkie dzieci otrzymują możliwość indywidualnych konsultacji psychologicznych oraz 

dla dzieci z dysfunkcjami aparatu mowy zostały zapewnione zajęcia z logopedą. 

W ramach projektu sale świetlicy zostały dostosowane do potrzeb osób  

z niepełnosprawnościami oraz wyposażone w niezbędny sprzęt i meble: laptopy, komputery 

stacjonarne, drukarkę, biurka, krzesła, gry planszowe, puzzle, atlasy, materiały plastyczne, 

szafy, projektor z tablicą. 

Zadanie nr 2. – Asystent Rodziny 

Wsparciem asystenta Rodziny zostały objęte rodziny z terenu Miasta i Gminy Daleszyce 

które przeżywają trudności wychowawcze – są to głównie rodziny których dzieci uczęszczają 

do  świetlicy środowiskowej (zadanie nr 1). W projekcie zostało zatrudnionych 2 asystentów. 

Asystent Rodziny pracuje z rodzinami w oparciu o plan pracy z rodziną. Do głównych zadań 

Asystenta należy: 

1) opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny  

i w konsultacji z pracownikiem socjalnym; 

2) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu 

umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego; 

3) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych i psychologicznych 

4) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi 

5) wspieranie aktywności społecznej rodzin 

6) motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz udzielanie 

pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej 
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7) motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu 

kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych 

8) udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach 

psychoedukacyjnych 

9) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa 

dzieci i rodzin 

10) prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci; 

11) prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną i dokonywanie okresowej oceny 

sytuacji rodziny, nierzadziej niż co pół roku 

12) monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodzin sporządzanie,  

na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach; 

 

Objęcie rodziny wsparciem Asystenta następuje na podstawie przeprowadzonego przez 

pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego oraz decyzji Kierownika MGOPS 

przydzielającej rodzinie Asystenta. 

Zadanie nr 3. - Konsultacje i poradnictwo specjalistyczne dla rodzin 

Głównym celem zadania jest zapewnienie rodzinom w kryzysie wsparcia specjalistycznego  

w postaci: 

1) wsparcie psychologiczne, terapia psychologiczna (poradnictwo indywidualne) – łącznie 

360h/proj. 

2) samopomocowe grupy wsparcia z psychologiem/trenerem - 144h/proj. 

3) terapia dla osób uzależnionych/wychodzących z uzależnień - 360h/proj. 

4) Trening Zastępowania Agresji w celu ograniczenia przemocy i zachowań agresywnych 

wśród dzieci i młodzieży, zwiększenia poczucie bezpieczeństwa - podzielony na 3 części: 

Trening Kontroli Złości (12h), Trening Umiejetności Prospołecznych ( 12h), Trening 

Wnioskowania Moralnego (12h). Łącznie 36 h 

5) Indywidualne poradnictwo prawne w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego: - 396 

h/proj. 
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Program „Wspieraj SENIORA” 

Gmina przystąpiła do Ogólnopolskiego Programu pod nazwą: „Wspieraj Seniora” 

realizowanego nas podstawie umowy z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej od 2020 

roku. 

Pomoc jaką otrzymali seniorzy w ramach programu "Wspieraj Seniora" polegała  

w szczególności na: 

- dostarczeniu zakupów pierwszej potrzeby, w tym artykułów spożywczych, środków higieny 

osobistej, środków czystości oraz leków, 

- prowadzeniu z seniorami rozmów telefonicznych oraz rozmów w miejscu zamieszkania, 

które miały charakter terapeutyczny mający na celu wzmocnienie odporności psychicznej 

osób starszych w czasie pandemii, 

- dostarczaniu prasy, przekazywaniu informacji bieżących, współpraca z Biblioteką, 

- załatwianiu spraw urzędowych poprzez pomaganie w elektronicznych i telefonicznych 

kontaktach między innymi z  placówkami zdrowia. 

W czasie trwania programu "Wspieraj Seniora" w roku 2021 r. rzeczywista liczba osób 

objętych wsparciem zarejestrowanych za pośrednictwem infolinii oraz zgłaszających się 

bezpośrednio do MGOPS Daleszyce (telefonicznie lub za pośrednictwem sołtysów) wynosi 

114 osób – w tym 90 osób powyżej 70 roku życia i 24 poniżej 70 roku życia. Rzeczywista 

liczba zgłoszeń zrealizowanych przez MGOPS w Daleszycach w 2021 roku według stanu na 

dzień 31.12.2021r. wynosiła 569. 

Koszty wynikające z realizacji powyższego zadania (według stan na 31 grudnia 2021 r): 

- wysokość środków przyznanych z budżetu państwa na realizację programu "Wspieraj 

Seniora"    to  108 000,00 zł, 

-  całkowity koszt realizacji programu "Wspieraj Seniora" to 108 000,00 zł. 
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Program "Wspieraj Seniora" był pomocny we wzmocnieniu gminy w realizacji usługi 

wsparcia dla seniorów w utrzymującym się w kraju stanie epidemii COVID - 19. Dzięki 

realizacji powyższych zadań osoby w podeszłym wieku funkcjonowały w swoich 

środowiskach zamieszkania w poczuciu bezpieczeństwa, były zaopiekowane, a czynnik stresu 

z tytułu pandemii został zmniejszony co miało wpływ na stan ich zdrowia zarówno 

psychicznego jak i somatycznego. 

W tym czasie, przy współpracy Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z sołtysami 

z gminy Daleszyce udało się również objąć wsparciem osoby, które wcześniej nie korzystały 

z pomocy Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Dzięki wyjazdom w ramach 

programu "Wspieraj Seniora" osoby starsze, często samotne otrzymały wsparcie psychiczne 

w miejscu zamieszkania, które było im bardzo potrzebne. Okazane zainteresowanie oraz 

kontakt osobisty wpłynęły na wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa seniorów z terenu 

gminy Daleszyce. Zdaniem uczestników Programu oraz pracowników MGOPS wsparcie 

finansowe z budżetu państwa w ramach Programu pozwoliło na szybkie i zdecydowane 

działania, za które seniorzy wyrażają swoją ogromną wdzięczność. 

 

Dowozy osób niepełnosprawnych w ramach Funduszu PFRON 

 

 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Daleszycach dnia 06.07.2021 roku jako 

realizator programu przystąpił do Modułu IV „ Pomoc osobom niepełnosprawnym 

poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami 

zakaźnymi” finansowanym w ramach środków PFRON. 

 Program wsparcia rozpoczął się 06.07.2021 roku i objął łącznie 150 osób (56 osób dorosłych 

niepełnosprawnych, 94 dzieci posiadających umiarkowany i znaczny stopień 

niepełnosprawności wraz z opiekunami prawnymi z terenu Gminy Daleszyce). 

 Zakupiono usługę transportową niepełnosprawnych osób dorosłych oraz niepełnosprawnych 

dzieci posiadających umiarkowany i znaczny stopień niepełnosprawności z terenu Gminy 

Daleszyce. 

  Wsparcie udzielane było na podstawie zgłaszanych wniosków oraz na podstawie orzeczenia  

o stopniu niepełnosprawności danych osób.     
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  Osoby korzystające z transportu publicznego mogły załatwić swoje sprawy osobiste,  

w: 

   - placówkach służby zdrowia 

   - placówkach realizujących rehabilitację i usprawnienie 

   - urzędach i instytucjach publicznych 

   - placówkach sportowych i kulturalnych oraz w celu realizacji potrzeb wynikających  

z osobistej działalności zawodowej. 

   Program „ Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub 

sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” cieszył się dużym 

zainteresowaniem. Wzięło w nim udział wiele osób starszych, które ze względu na 

niepełnosprawność nie były w stanie samodzielnie załatwić wiele spraw jak i również ze 

względu na ograniczone możliwości finansowe. 

     Program trwał sześć miesięcy: od 06.07.2021r. do 16.12.2021 r. 

 

Bezdomność 

W roku 2021 osób pozbawionych schronienia lub pozostających w trudnej sytuacji życiowej, 

które uzyskały wsparcie M-GOPS Daleszyce  było 16 osób z terenu  gminy.   

 

 Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Daleszycach na podstawie współpracy, 

która funkcjonuje w ramach umowy dzierżawy od 2016 roku z Centrum Pomocy Bliźniemu 

MARKOT w Komórkach jako Schronisko dla Osób Bezdomnych na terenie gminy 

Daleszyce. 

W ramach wyżej wymienionej umowy gmina Daleszyce posiada 10 nieodpłatnych miejsc dla 

osób potrzebujących tymczasowego schronienia. 

 Schronisko przyjmuje mieszkańców z gminy w trybie natychmiastowym współpracując  

z Miejsko- Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej. 

 

 Istotną rolą działalności Schroniska w gminie Daleszyce jest fakt, iż  wpisuje się ono  

w gminny system interwencji kryzysowej stanowiąc w nim istotne ogniwo. 
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Promyczek / Klub Wolontariatu 

Świetlica Integracyjno – Wspierająca „Promyczek” mająca siedzibę w Urzędzie Miasta  

i Gminy w Daleszycach traktowana jest jako miejsce zajęć dla dzieci i młodzieży. Do 

Świetlicy uczęszczają dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, a także z rodzin funkcjonujących 

prawidłowo korzystających z systematycznej pomocy Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Daleszycach. 

 Świetlica „Promyczek” jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 

dostosowanych do możliwości pobytu Podopiecznych. Gwarantuje ona tym samym 

możliwość spędzania czasu wolnego od zajęć szkolnych, w tym również w czasie ferii 

zimowych i wakacji. 

 Ponadto w Świetlicy Integracyjno – Wspierającej „Promyczek” od 2019 roku działa 

Klub Wolontariatu w Daleszycach, do którego  zapisali się Podopieczni Świetlicy 

„Promyczek”, którzy chętni są nieść pomoc innym oraz Uczestnicy Projektu „Elastyczni na 

rynku pracy w Daleszycach”. 

We współpracy z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej w Kielcach organizowane były 

spotkania motywacyjne dla wolontariuszy, które prowadzone były przez wykładowców na 

Wydziale Pedagogiki i Psychologii UJK w Kielcach oraz pedagogów, a także trenerów 

wewnętrznych. Spotkania odbywały się w każdy ostatni piątek miesiąca.  

 

Świadczenia Rodzinne 

 

1. Świadczenia rodzinne i opiekuńcze 

W 2021 r. wpłynęło 1 023 wniosków w sprawie przyznania świadczeń rodzinnych i 

opiekuńczych oraz  wydano 1 370 decyzji administracyjnych. Wypłacono zasiłki rodzinne 

wraz z dodatkami dla 478  rodzin (średniorocznie). Ogólna, średnioroczna liczba rodzin 

korzystających ze świadczeń rodzinnych i opiekuńczych wyniosła 851 ( w tym 15 rodzin 

pobierających zasiłek dla opiekuna). Łącznie wypłacono 6 198 931 zł świadczeń 

rodzinnych i opiekuńczych oraz zasiłków dla opiekuna ( bez składek społecznych - 542 

225 zł i zdrowotnych – 98 396 zł). 
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2. Świadczenie wychowawcze (500+) 

W 2021 r. wpłynęło 2288 wniosków w sprawie przyznania świadczenia wychowawczego 

( 500+) oraz wydano 2321 decyzji administracyjnych oraz informacji. Ogólna, średnia 

liczba rodzin korzystających ze świadczenia wychowawczego wynosiła 1 895. 

W 2021 r. wypłacono świadczeń wychowawczych na kwotę  1 817 852 198 zł . 

3. Od 01.10.2020 r. MGOPS w Daleszycach realizuje nowe zadanie – wydawanie 

zaświadczeń o przeciętnym miesięcznym dochodzie gospodarstwa domowego  

do programu CZYSTE POWIETRZE – i w 2021 r. wydano 170 w/w zaświadczeń. 

 

Fundusz Alimentacyjny 

O świadczenie Funduszu Alimentacyjnego zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym 

do alimentów mogą ubiegać się osoby, których dochód na osobę w rodzinie od 01.10.2020 r.  

wynosi 900,00 zł netto. 

    W 2021 r. wpłynęło 49 wniosków w sprawie przyznania świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego     oraz  wydano 83 decyzje administracyjne. Wypłacono świadczenia z 

funduszu alimentacyjnego dla 43 rodzin        

      (średniorocznie). Łącznie w 2021 r. wypłacono świadczeń na 333 350,00 zł. 

     Ustawa pozwala także na bardziej efektywne działania wobec dłużników alimentacyjnych, 

na mocy przepisów tej ustawy osoby nagminnie uchylające się od płacenia alimentów mogą 

obawiać się m. in. odebrania prawa jazdy i wpisu do krajowego rejestru dłużników. Decyzją 

Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce Dyrektor MGOPS został upoważniony do wydawania 

decyzji w sprawie przyznawania świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, a uchwałą Rady 

Miejskiej w Daleszycach do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych. 

 

W 2021 r. wydano 49 decyzje administracyjne przyznające świadczenie z Funduszu 

Alimentacyjnego. Łącznie wypłacono 732 świadczenia z FA. W 2021 r. podjęto działania 

wobec łącznie 62 dłużników alimentacyjnych: 
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przeprowadzono wywiad i odebrano oświadczenie majątkowe od 14 dłużników, 

zobowiązano do zarejestrowania się w PUP 5 dłużników, 

wystąpiono do PUP w celu aktywizacji zawodowej 5 dłużników, 

wszczęto postępowanie dotyczące uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań 

alimentacyjnych   – 5 dłużników 

złożono wniosek o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 Kodeksu Karnego wobec   

2 dłużników. 

 

Kierunki działania MGOPS Daleszyce na 2022 rok. 

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Daleszycach w wyniku rozeznania potrzeb 

środowiska planuje w 2022 roku realizację następujących celów: 

a) umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których 

nie są w stanie pokonać. wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia oraz 

zapobieganie powstawaniu takich sytuacji. 

b) informowanie społeczności lokalnej o zasadach funkcjonowania systemu pomocy 

społecznej. 

c) praca socjalna - planowanie i długotrwałe działania na rzecz wzmocnienia bądź odzyskania 

zdolności  klientów pomocy społecznej do funkcjonowania w społeczeństwie. 

d) kontynuacja realizacji  wypłaty świadczeń rodzinnych, dodatku osłonowego, zaświadczeń 

w ramach Programu „Czyste Powietrze” 

e) Rozszerzenie usług skierowanych do osób starszych poprzez kontynuowanie dowozu osób 

z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osób w podeszłym wieku, które nie są w stanie 

samodzielnie dojechać do lekarza, usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, usług 

opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania danej osoby 

f) Kontynuowanie pracy świetlicy środowiskowej – dla grupy wsparcia dla rodzin  

z niepełnosprawnością oraz osób niebędących członkami tej grupy na bazie środków unijnych 

w oparciu o realizację programu „Wspierać Bardziej” 
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g) Wdrożenie pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie 

tego państwa. 

h) Wzmocnienie socjalne i psychologiczne mieszkańców gminy w wieku 65+ poprzez 

realizację: Programu Korpus Seniora, Program Dożywiania FEAD (finansowany przez Unię 

Europejską, Program Posiłek w Szkole i w Domu. 

i) Przygotowanie planu przeprowadzenia MGOPS do nowego budynku (bez konsekwencji dla 

podopiecznych). 

Załączniki: 

1. Informacja o stanie zadań oświatowych za rok szkolny 2020/2021 

2. Informacja o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2021 

 

 

 

 

 

 


