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fakt,  iż  Raport  jest  zbiorem  danych  statystycznych  oraz  innych  informacji
pozyskanych  z zasobów Urzędu Gminy Bodzechów, przetworzonych na potrzeby
tego dokumentu. Dzięki temu  publikacja  ta  zawiera  informacje  pozwalające
ocenić  i  przeanalizować  różne  zagadnienia, związane z rozwojem społeczno-
gospodarczym Gminy Bodzechów w ostatnim roku. 
Zachęcam  wszystkich  zainteresowanych,  a  w  szczególności  mieszkańców,  do
lektury dokumentu. 
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1. Gmina Bodzechów – opis  i demografia
Gmina  Bodzechów  położona  jest  w  północno  –  wschodniej  części  województwa

świętokrzyskiego  okalając,  z  wyjątkiem  północno  –  zachodniej  części  miasto  Ostrowiec

Świętokrzyski i graniczy z gminami: Kunów, Sienno, Bałtów, Ćmielów, Sadowie i Waśniów.
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Granice administracyjne gminy Bodzechów

Gmina powstała 1 stycznia 1973 r. a siedziba Urzędu Gminy znajduje się w Ostrowcu

Świętokrzyskim przy ulicy Mikołaja Reja 10. 

Zgodnie z podziałem fizyczno - geograficznym Polski gmina Bodzechów położona

jest w makroregionie Wyżyny Kieleckiej w obrębie mezoregionów: Wyżyna Sandomierska

(zwana  również  Wyżyną  Opatowską)  i  Pogórze  Iłżeckie,   rozdzielonych  pradoliną  rzeki

Kamiennej. 

Dolina  rzeki  Kamiennej  wraz  z  przylegającymi  do  niej  kompleksami  leśnymi

„Puszczy  Iłżeckiej”  tworzy  ponadregionalny  ciąg  ekologiczny,  który  łączy  i  wspomaga

największy             w kraju korytarz ekologiczny rzeki Wisły.

Cała gmina leży w obrębie Obszaru Chronionego Krajobrazu rzeki Kamiennej.

Na terenie gminy istnieją obszary i obiekty podlegające ochronie prawnej (Rezerwat przyrody

„Lisiny  Bodzechowskie”,  Rezerwat  Archeologiczno  -  Przyrodniczy  „Krzemionki

Opatowskie” - planowany do wpisania na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, pomniki
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przyrody            w Szewnie i Lipniku, Obszar chronionego krajobrazu rzeki Kamiennej).

Cały teren gminy leży w dorzeczu rzeki Wisły. Przez teren gminy przepływa 5 rzek:

Kamienna, Modła, Szewnianka (Kamionka), Jędrzejówka i Ćmielówka.

Gmina zajmuje powierzchnię 12228 ha. 

W  skład  gminy  Bodzechów  wchodzi  27  sołectw (Bodzechów,  Broniszowice,

Chmielów,  Denkówek,  Goździelin,  Gromadzice,  Jędrzejowice,  Jędrzejów,  Kosowice,

Magonie,  Miłków,  Mirkowice,  Mychów,  Mychów  Kolonia,  Nowa  Dębowa  Wola,

Podszkodzie, Przyborów, Romanów, Sarnówek Duży, Sarnówek Mały, Stara Dębowa Wola,

Sudół,  Szewna, Szwarszowice Szyby, Świrna i Wólka Bodzechowska).

W ostatnich latach obserwujemy spadek liczby mieszkańców gminy. W stosunku do

roku 2017 liczba ta spadła o 76 osób. Na koniec 2018 roku gminę zamieszkiwało 13382

osoby, w tym 6834 kobiety i 6548 mężczyzn. Również przyrost naturalny w ostatnim czasie

jest  na  poziomie  ujemnym.  W 2018 roku wyniósł  -27  osób.  Sytuację  w ostatnich  latach

obrazuje poniższa tabela:

Rok 2017 2018
Liczba mieszkańców 13458 13382
Kobiety 6867 6834
Liczba urodzeń 115 131
Liczba zgonów 152 158

W odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych prezentuje się to następująco:
Przedział wiekowy Razem Kobiety Mężczyźni
W wieku przedprodukcyjnym 2454 1177 1277
W wieku produkcyjnym 8086 3719 4367
W wieku poprodukcyjnym 2842 1938 904

Analizując  dane  należy stwierdzić,  że  wyraźnie  zaznacza  się  przewaga kobiet  nad

mężczyznami. Na 100 mężczyzn przypada 104 kobiety, co jest bliskie trendowi światowemu

gdzie na 100 mężczyzn przypada 106 kobiet. 

LICZBA MIESZKAŃCÓW W POSZCZEGÓLNYCH MIEJSCOWOŚCIACH GMINY BODZECHÓW
STAN NA 31.12.2018 r.

Lp
.

Miejscowość Liczba mieszkańców

1. Bodzechów 1563
2. Broniszowice 87
3. Chmielów 923
4. Denkówek 511
5. Goździelin 633
6. Gromadzice 472
7. Jędrzejowice 358
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8. Jędrzejów 352
9. Kosowice 272
10. Magonie 250
11. Miłków 900
12. Mirkowice 205
13. Mychów 305
14. Mychów-Kolonia 178
15. Nowa Dębowa Wola 277
16. Podszkodzie 445
17. Przyborów 285
18. Romanów 36
19. Sarnówek Duży 492
20. Sarnówek Mały 30
21. Stara Dębowa Wola 322
22. Sudół 863
23. Szewna 2185
24. Szwarszowice 372
25. Szyby 190
26. Świrna 418
27. Wólka Bodzechowska 454

Razem 13382

2. Realizacja polityk, programów i strategii
W gminie Bodzechów w 2018 roku obowiązywały następujące dokumenty strategiczne:

STRATEGIE

1. Strategia rozwoju Gminy Bodzechów na lata 2010 – 2020

W  opracowanej   w  2010  roku,  Strategii   Rozwoju  Gminy  zdefiniowane zostały

zadania i cele gminy w perspektywie najbliższych kilku lat. Budując strategię rozwoju gminy

postawiono sobie następujące cele:

-  podnoszenie  poziomu  życia  mieszkańców,-znalezienie  rozwiązań  umożliwiających

wzrost gospodarczy gminy,

- przeciwdziałanie wzrostowi bezrobocia oraz niwelowanie już istniejącego,

- tworzenie warunków do powstania alternatywnych, pozarolniczych źródeł dochodów dla

mieszkańców wsi,

- tworzenie warunków służących zachęcaniu biznesmenów z zewnątrz doinwestowania na

terenie gminy,

- promocja gminy

Sukces  w  realizacji  postawionych  celów  rozwoju  gminy  zależał  od  aktywności

i  umiejętności współdziałania lokalnej społeczności.  Integracja mieszkańców gminy wokół

wspólnych  celów  jest  warunkiem  ożywienia  gospodarczego  terenów  wiejskich.  Nawet

najlepszy plan rozwoju gminy nie zostanie zrealizowany jeśli w decyzjach dotyczących spraw
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lokalnych  nie  będą  aktywnie  uczestniczyć  mieszkańcy.  W  wielu  punktach  udało  się  to

zrealizować. Staramy się, aby gmina Bodzechów była   miejscem   o   wysokiej   jakości życia

i  zrównoważonym  rozwoju  społeczno-gospodarczym.  Pragniemy  osiągnąć  to  poprzez:

podnoszenie  potencjału  gospodarki  i  wspieranie  rozwoju  przedsiębiorczości;  dbanie    o

rozwój   infrastruktury zapewniającej  komfort   i  podnoszącej  jakość życia mieszkańców;

ochronę środowiska naturalnego. Wskazuje  to, że  władze  Gminy  Bodzechów  dążą  do

zrównoważonego   rozwoju  społeczno-gospodarczego   z   zachowaniem  środowiska

w  niepogorszonym  stanie  dla  przyszłych pokoleń. Chociaż gmina Bodzechów ma głównie

rolniczy  charakter,  to  nie   wyklucza  to rozwoju  gospodarczego  opartego  na lokalnej

przedsiębiorczości    np.   świadczących  różnego  rodzaju  usługi.  W    dokumencie

sformułowano   strategiczne   cele   rozwoju   Gminy   Bodzechów.   Bazują   one   na

zidentyfikowanych   uwarunkowaniach   rozwojowych   Gminy   i   wytyczają   główne

kierunki   jej dalszego   rozwoju.   Realizacja   celów   powinna   w   znacznym   stopniu

przybliżyć   osiągnięcie pożądanego stanu gminy. Dokument  powstał  w  2010  roku i od

tego  czasu  nastąpił  szereg  zmian  w  otoczeniu  gminy. Zapisy strategii były realizowane w

2018 roku. W związku z tym, iż obecna strategia ma już blisko 10 lat i jej obowiązywanie

kończy  się  w  roku  przyszłym,  to  już  teraz   przystępujemy  do  prac  nad  nową  strategią

obejmującą lata 2021-2030. 

2. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Bodzechów na lata 

2013 – 2020.

Zgodnie   z art.   17   ust.1   pkt   1   ustawy   o   pomocy   społecznej   do   zadań

własnych  o  charakterze  obowiązkowym  gminy  należy  opracowanie  i  realizacja  strategii

rozwiązywania  problemów  społecznych  ze  szczególnym  uwzględnieniem  programów

pomocy społecznej. Strategia została  opracowana  celem  zdiagnozowania  i  zaktualizowania

potrzeb  społecznych  w  Gminie Bodzechów.  Celem  strategii  jest  integracja  osób,  rodzin

przejawiających  problemy,   dążenie  do zmiany  negatywnych  sytuacji   występujących

w  społeczeństwie.  Zawiera  ona  dane  i  opracowania  w   szerszym   ujęciu   problemów

społecznych,   obejmujących   również   aspekty   demograficzne, edukacyjne,  kulturalne,

kwestie  bezrobocia,  uzależnień,  niepełnosprawności  i  innych  problemów społecznych.

Dokument  pozwala  na  racjonalizację  lokalnej  polityki  społecznej.  Strategia  określa

prognozę  zmian,  wizje  oraz  wyznacza  cele  strategiczne  i  działania,  których  wdrożenie

powinno  w  znaczny  sposób  przyczynić   się   do   rozwiązania   i   zminimalizowania

problemów  społecznych. Przyjęte   zadania   są   realizowane   w   poszczególnych   rocznych

budżetach   i   mają   za   zadanie kształtowanie w ludziach odpowiedzialność za przyszłość
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własną                    i rodziny, przedstawiają kolejność osób,  które  zobowiązane  są  do

niesienia  pomocy,  tj.:  rodzina,  społeczność  lokalna  dopiero  na samym końcu państwo.

Przeciwdziała  więc  ona  wykluczeniu  społecznemu,  umożliwia  zaspokajanie  potrzeb  i

realizację interesów

PROGRAMY WIELOLETNIE

1. Program Ochrony Środowiska 

Program  ochrony  środowiska   dla   Gminy   Bodzechów   na   lata   2016-2017   został

sporządzony  w  celu  realizacji  polityki  ochrony środowiska,  uwzględniając  cele zawarte

w  strategiach,  programach  i  dokumentach  programowych,  o  których  mowa  w  ustawie  z

dnia   6   grudnia   2006   r.   o   zasadach   prowadzenia   polityki   rozwoju.   Obowiązek

wykonania gminnego  Programu  ochrony środowiska  wynika  z  art.  17  ustawy  z  dnia  27

kwietnia  2001  roku Prawo   ochrony środowiska.   Program określa zadania własne gminy, a

także  diagnozę  problemów  środowiska  na  terenie  Gminy  Bodzechów.   Po   dokonaniu

diagnozy  stanu  poszczególnych  komponentów środowiska   na   terenie  gminy    oraz

kierując    się    uwarunkowaniami    zewnętrznymi    (obowiązujące    akty    prawne)  i

wewnętrznymi  (lokalne  opracowania  planistyczne  i  strategiczne,  stan  środowiska

przyrodniczego) dokonano  wyboru  priorytetów  ekologicznych.  Celem  realizacji  założeń

Programu  Ochrony Środowiska  dla  gminy  Bodzechów  jest  poprawa  stanu środowiska.

Wśród  podejmowanych  działań   znajdą  się   między  innymi   rozwijanie   OZE  oraz

działania   związane   z   gospodarką   niskoemisyjną.   Efektem   ich   wdrożenia   będzie

poprawa  wskaźników   opisujących   stan  środowiska   naturalnego.   Raport  z  realizacji

programu  ochrony  środowiska  przedstawia  dotychczas  podjęte  przez  gminę   działania  w

kontekście  stanu  środowiska  na  terenie  gminy.  W  okresie  sprawozdawczym  2016-2017

wdrożono i zrealizowano większość zaplanowanych celów. Między innymi- rozbudowa sieci

kanalizacji sanitarnej, rozbudowa sieci wodociągowej                    i kanalizacyjnej,  budowa

przydomowych  oczyszczalni  ścieków,  modernizacja  obiektów  oświatowych,  wyposażenie

obiektów  oświatowych  w  odnawialne  źródła  energii.  Biorąc  pod  uwagę  wskaźniki  z

wykonania celów i zadań określonych w Programie Ochrony Środowiska należy uznać  że na

przestrzeni   ostatnich  lat  stan  środowiska  na  terenie  Gminy  uległ  poprawie.  W grudniu

minionego roku uchwalona została aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy

Bodzechów na lata 2019-2023 w perspektywie do roku 2026. Celem Programu  jest realizacja

przez Gminę polityki ochrony środowiska zgodnie z dokumentami strategicznymi                i

programowymi  na  szczeblu  krajowym,  wojewódzkim  i  powiatowym.  Program  ochrony

środowiska jest  podstawą funkcjonowania systemu zarządzania  środowiskiem na szczeblu
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gminnym. Program ten wyznacza cele i kierunki działań i zadania wynikające z zagrożeń

i problemów w danej Gminie. Wskazane zostały w nim również źródła finansowania działań.

2. Plan gospodarki niskoemisyjnej

Plan  gospodarki  niskoemisyjnej  dla  Gminy Bodzechów do  2020  r.  jest  dokumentem

strategicznym,  opisującym kierunki działań zmierzających  do  osiągnięcia  celów  pakietu

klimatyczno-energetycznego   tj.   redukcji   gazów   cieplarnianych,   zwiększenia  udziału

energii  pochodzącej  ze źródeł odnawialnych,  zwiększenia  efektywności  energetycznej,

poprawy jakości powietrza oraz zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii. Na

realizację projektu   Gmina Bodzechów otrzymała dofinansowanie   z   Funduszu Spójności w

ramach  Programu  Operacyjnego  Infrastruktura  i  Środowisko  priorytet  IX,  działanie  9.3.

w wysokości 85%. Wdrożenie   zapisów   Planu   Gospodarki   Niskoemisyjnej  wpłynie  na

poprawę  stanu  środowiska  i   jakości  życia   mieszkańców  gminy  poprzez   kontynuację

rozpoczętych  wiele  lat  temu działań w zakresie m.in. ograniczenia emisji zanieczyszczeń

pyłowych i  gazowych, termomodernizacji     budynków    mieszkalnych,    użyteczności

publicznej,  modernizacji  i  rozbudowy   infrastruktury   drogowej,   zmniejszenia

energochłonności oświetlenia ulicznego oraz innych dziedzin funkcjonowania gminy. Celem

opracowania i uchwalenia    Planu    Gospodarki    Niskoemisyjnej    dla    Gminy Bodzechów

to  przede  wszystkim  realizacja  celów  zawartych  w  pakiecie  klimatyczno-energetycznym,

do których należą:

- redukcja emisji gazów cieplarnianych,  

- zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,  

- redukcja zużycia energii finalnej –poprawa efektywności energetycznej. 

Należy  mieć  jednakże  na  uwadze  zróżnicowane  możliwości  zmniejszenia  oddziaływania

człowieka   na   środowisko   w   obszarach   miejskich   (silnie   zurbanizowanych,

uprzemysłowionych o dużym ruchu samochodowym) i  na obszarach wiejskich,  w którym

głównym źródłem emisji są lokalne kotły węglowe. Oznacza to, że poszczególne cele pakietu

klimatyczno-energetycznego,   mogą   być   w  zależności   od   uwarunkowań   lokalnych

zrealizowane  w różnym  stopniu i  musi  być  bardzo  głęboko osadzone w specyfice lokalnej.

W przypadku gminy Bodzechów przyjętym celem strategicznym jest: Rozwój gospodarczy

gminy  przy  jednoczesnym  zachowaniu  wysokiej  jakości  środowiska  naturalnego

i wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii. W 2018 roku plan gospodarki niskoemisyjnej

był wykonywany zgodnie z jego założeniami.

3. Kompleksowy Plan Rozwoju Szkół w Gminie Bodzechów na lata 2016-2023

Podstawą rozwoju i postępu cywilizacyjnego każdego społeczeństwa jest potencjał ludzki.
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Od  tego  jak  przebiega  kształcenie  i  wychowanie  młodego  pokolenia  zależy przyszłość

nas  wszystkich.  Ciągle  zmieniająca  się  rzeczywistość  społeczna,  kulturowa, polityczna

i gospodarcza powoduje, że jest to zadanie niezwykle  trudne  i  odpowiedzialne. System

edukacyjny,  aby  dobrze  spełniał  swoje  funkcje,  musi  być  dostosowany  do  potrzeb

społecznych. Dotyczy to zarówno organizacji procesu kształcenia, opieki i wychowania, jak

również bazy materialnej placówek oświatowych. Sprawny  i  efektywny  system  edukacyjny

jest więc warunkiem dobrego i  równego startu życiowego oraz dalszego wszechstronnego

rozwoju  dzieci  i  młodzieży. W  trosce  o  przyszłość  oświaty  w  gminie,  Rada  Gminy

przyjęła Kompleksowy Plan Rozwoju Szkół w Gminie Bodzechów na lata 2016 -2023, który

określił  priorytety  władz  gminy  w  tym  zakresie.  Jako  strategiczny,  nadrzędny  cel  Planu

rozwoju  edukacji  w  Gminie  wskazano:  Podniesienie  jakości  i  konkurencyjności  kapitału

ludzkiego                     i  społecznego poprzez rozwój edukacji jako czynnika decydującego o

rozwoju społeczno-gospodarczym Gminy Bodzechów. Należy  zaznaczyć,  że  zakres  tak

sformułowanego    celu    strategicznego    jest    bardzo   szeroki  i  może  odnosić  się  do

wielu  dziedzin  życia.  Ten  strategiczny  cel  w  odniesieniu do kapitału ludzkiego  nawiązuje

w Planie głównie  do:

-  rozwijania   umiejętności   korzystania   z   technik   informacyjno-komunikacyjnych

(zarówno uczniów jak i nauczycieli),

-  przedsiębiorczości i kreatywności młodzieży,

- poprawy psychofizycznej kondycji uczniów,

- rozwijania umiejętności komunikowania się w językach obcych,

- podniesienia jakości ofert edukacyjnych szkół oraz  publicznych  instytucji  edukacji,

kultury,

- wprowadzania    systemu      wspierania      rozwoju      nauczycieli      i      innych

kadr   uczestniczących w procesie edukacyjnym. 

W Planie wskazano 3 cele główne:

1. Przygotowanie młodzieży do funkcjonowania we współczesnym świecie

2. Wzbogacenie  bazy  oświatowej  koniecznej  do  realizacji  zadań  wynikających  z

potrzeby kształcenia, wychowania i opieki w XXI wieku.

3. Wykorzystanie  innowacyjnych  działań  w  procesie  nauczania, wychowania i opieki

 W budżecie  gminy rokrocznie  przeznaczane są  znaczne środki  na realizację  w/w celów.

Również w 2018 roku zapisy planu były systematycznie realizowane. 

4. Program rewitalizacji Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

Rewitalizację    należy    rozumieć    jako  wyprowadzanie    ze    stanu    kryzysowego
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obszarów  zdegradowanych     poprzez     przedsięwzięcia     całościowe     (integrujące

interwencję    na    rzecz  społeczności  lokalnej,    przestrzeni    i    lokalnej    gospodarki),

skoncentrowane      terytorialnie i  prowadzone we  współpracy z lokalną  społecznością

w  sposób  zaplanowany  oraz  zintegrowany  przez  określenie  i  realizację  programów

rewitalizacji.  Idea   rewitalizacji   polega   na   pobudzeniu   rozwoju   gospodarczego,

zwiększeniu   atrakcyjności  inwestycyjnej  zdegradowanego  obszaru  jak  również  na

propagowaniu                        i  wdrażaniu inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej.

Kompleksowość planowanych do przeprowadzenia projektów stanowi klucz do faktycznego i

długotrwałego  wyjścia  wyznaczone  obszaru  z  sytuacji  kryzysowej.  Rewitalizacja  zakłada

zatem  optymalne  wykorzystanie  specyficznych  uwarunkowań  danego  obszaru  oraz

wzmacnianie  jego  lokalnych  potencjałów.  Sam  dokument  –Program  Rewitalizacji

-przygotowuje,  koordynuje  i  tworzy  warunki  do  prowadzenie  rewitalizacji  –samorząd

gminny, ale rewitalizacja prowadzona jest przez wielu interesariuszy, w szczególności mogą

to być:

•mieszkańcy   obszaru   rewitalizacji   oraz   właściciele,   użytkownicy   wieczyści

nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze;

•mieszkańcy gminy inni niż wymienieni powyżej;

•podmioty  prowadzące  lub  zamierzające  prowadzić  na  obszarze  gminy  działalność

gospodarczą;

•podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną,

w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;

•jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;

•organy władzy publicznej;

•inne  podmioty  realizujące  na  obszarze  rewitalizacji  uprawnienia  Skarbu  Państwa.

Rewitalizacja  jest  procesem  wieloletnim,  prowadzonym  przez  szeroki  i  otwarty  katalog

interesariuszy ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców obszaru rewitalizacji. Działania

służące  wspieraniu  procesów rewitalizacji  prowadzone  są  w  sposób  spójny:  wewnętrznie

(poszczególne  działania  pomiędzy  sobą)  oraz  zewnętrznie  (z  lokalnymi  politykami

sektorowymi,  np.  transportową,   energetyczną,   celami   i   kierunkami   wynikającymi

z   dokumentów   strategicznych  i  planistycznych).  W  minionym  roku  plan  został

zaktualizowany do bieżących potrzeb. 

Rewitalizacja to proces  wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych

poprzez przedsięwzięcia  całościowe  tj.  integrujące  interwencję  na  rzecz  społeczności

lokalnej,  lokalnej  gospodarki    oraz    przestrzeni -środowiska  i  infrastruktury.  W ramach
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Program Rewitalizacji Gminy Bodzechów na lata 2016-2023 Wizja wyprowadzenia ze stanu

kryzysowego jest realizowana poprzez wdrażanie 5 celów szczegółowych:

1.Przeciwdziałanie  negatywnym  zjawiskom  wykluczenia  społecznego  na  podobszarach

rewitalizacji.

2.Stymulowanie przedsiębiorczości i tworzenie miejsc pracy.

3.Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa w przestrzeniach publicznych.

4.Poprawa   dostępu   do   usług   publicznych   oraz  polepszenie  ich   jakości   (usług

edukacyjnych, zdrowotnych, kulturalnych itp.)

5.Ochrona środowiska naturalnego.

Cele powyższe są systematycznie realizowanie poprzez wykonywanie zadań wpisanych do

budżetu gminy.

5. Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Bodzechów w latach 

2018-2022

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Bodzechów na lata

2018  –  2022  został  przyjęty  uchwałą  nr  LIV/39/2018.  Program określa  wielkość  zasobu

mieszkaniowego gminy.  Gmina posiada 76 mieszkań komunalnych zlokalizowanych w 12

budynkach i 10 mieszkań socjalnych znajdujących się w odrębnym budynku.  W dokumencie

określono lokalizację poszczególnych budynków, ilość mieszkań wraz z ich powierzchniami

i wyposażeniem technicznym budynków.

Program zawiera opis stanu technicznego i przewidywany zakres prac remontowych do

zrealizowania  w poszczególnych latach  wraz  z  przewidywanymi  kosztami  robót.  Obecnie

w zasobach komunalnych realizowany  jest program termomodernizacji budynków.

 Zasady polityki  czynszowej  realizowane  są  w  oparciu  o  Zarządzenie  nr  IV/13/2015

Wójta  Gminy Bodzechów w sprawie czynszu regulowanego w zasobach mieszkaniowych

Gminy Bodzechów, a  zasady wynajmowania  lokali  mieszkalnych wynikają  z  Uchwały nr

XXIII/41/2008.

Zarząd  mieszkaniowy  zasobem  prowadzony  jest  zgodnie  z  ustawą  o  gospodarcze

nieruchomościami i  ustawą o własności lokali.  Administrowanie zasobem mieszkaniowym

prowadzony jest przez Referat Gospodarki Komunalnej. Najemcy znajdujący się w trudnej

sytuacji materialnej uzyskują dodatki mieszkaniowe. Mieszkańcy systematycznie otrzymują

informacje o stanie zaległości. Na bieżąco prowadzona jest windykacja zobowiązań.

POZOSTAŁE PROGRAMY 

1. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych oraz 
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Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Bodzechów

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nakłada na gminę

realizację  zadań  związanych  z  profilaktyką  i  rozwiązywaniem problemów  alkoholowych.

Zadania  te  zawarte  są  w  Gminnym Programie  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów

Alkoholowych, uchwalanym corocznie przez Radę Gminy. W celu inicjowania działań w tym

zakresie  Wójt  Gminy  Bodzechów  powołał  Gminną  Komisję  Rozwiązywania  Problemów

Alkoholowych  (  GKRPA),  w  skład  której  wchodzą  osoby  przeszkolone  w  zakresie

profilaktyki  i  rozwiązywania  problemów  alkoholowych.  Profilaktyka  ma  więc  zasadnicze

znaczenie dla prawidłowej realizacji zadań gminy, wynikających z ustawy o  wychowaniu

w trzeźwości                 i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Podstawowe zadania to podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia spożycia

napojów  alkoholowych  oraz  zmiany  struktury  ich  spożycia,  inicjowania  i  wspierania

przedsięwzięć mających na celu zmianę obyczajów w zakresie  spożywania tych napojów,

działania  na rzecz trzeźwości  w miejscu pracy,  przeciwdziałania  powstawaniu i  usuwaniu

następstw nadużywania alkoholu. Do działań związanych z profilaktyką w sensie ustawowym

należy tez zaliczyć działania promujące zdrowie, leczenie i rehabilitację oraz pomoc rodzinie

w radzeniu sobie z alkoholizmem jej członka ( ojca, matki, brata).

Źródłem  finansowania  zadań  zawartych  w  Programie  są  środki  finansowe  z  budżetu

gminy, pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

W realizacji  zadań Programu Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

w Bodzechowie współpracowała ze szkołami z terenu gminy, Policją  i Sądem.

W zakresie zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej  i  rehabilitacyjnej dla osób

uzależnionych i  zagrożonych uzależnieniem oraz udzielania pomocy rodzinom, w których

występują  problemy  uzależnień  w  2018  roku  do  Gminnej  Komisji  Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych  wpłynęło   20   wniosków o podjęcie  czynności wobec osób

nadużywających napojów alkoholowych.   Wnioski zostały złożone przez członków rodziny

oraz Policję. 

Osoby  uzależnione  oraz  współuzależnione  od  alkoholu  korzystają  z  pomocy

psychologicznej w Punkcie Konsultacyjnym. Z porad psychologa w Punkcie Konsultacyjnym

skorzystało ogółem 29 osób. 

W  w/w  okresie   członkowie  GKRPA dokonali  w  8  przypadkach  oględzin  punktów

sprzedaży napojów alkoholowych i w tych sprawach wydano pozytywne postanowienia  dot.

zgodności  lokalizacji punktów sprzedaży napojów alkoholowych z uchwałami Rady Gminy
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Bodzechów.

W  obszarze  prowadzenia  profilaktycznej  działalności  informacyjnej  i  edukacyjnej

w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci  i młodzieży

w okresie wakacji w 5 szkołach podstawowych zorganizowano dwutygodniowe półkolonie

dla  dzieci  z  programem profilaktycznym,  w  których  łącznie  wziąło  udział  311  uczniów.

Podczas  półkolonii  realizowane  były  programy  profilaktyczne.  Ponadto  w  ramach

promowania  aktywnych  form  spędzania   wolnego  czasu  przez  dzieci  i   młodzież

zorganizowano czas                        w formie pozalekcyjnych zajęć sportowych na hali

sportowej w  Publicznym Gimnazjum                   w Szewnie lub na boisku sportowym Orlik

w Szewnie. Oprócz powyższego sfinansowano szkolenie dla 18 nauczycieli z sześciu szkół,

którzy  są  realizatorami  programu  profilaktycznego  „Przyjaciele  Zippiego”.  To

międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego dla dzieci w wieku 5-8 lat, który

kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u małych dzieci. Jest to cykl 24 spotkań,

realizowanych w najstarszych grupach przedszkolnych oraz                       w pierwszych

klasach szkół podstawowych w oparciu o bardzo starannie opracowane materiały. Lokalną

kampanię edukacyjną z profilaktyką alkoholową zorganizowano podczas  pikniku sportowego

w  Sudole.  Upowszechniono  alternatywne  formy  spędzania  czasu  wolnego  poprzez

dofinansowanie do festynów rodzinnych w następujących miejscowościach:                      w

Chmielowie,  Szewnie,  Szwarszowicach i  w Miłkowie.  Ponadto  dla  50  seniorów z  naszej

gminy  zorganizowano  wycieczkę  do  Żoliborskiego  Centrum  Integracji  i  Aktywizacji

Seniorów w Warszawie w ramach promowania właściwych wzorów życia. Ogółem wydatki

na zadania Programu w 2018 roku wyniosły kwotę 134 403,35 zł. Podsumowując, zadania

Programu były realizowane z myślą o jak najlepszym wykorzystaniu środków i sposobów na

profilaktykę             i  walkę z alkoholizmem. Należy mieć nadzieje, że działalność ta

przyniosła zamierzone efekty. Reasumując, w celu zmniejszenia ilości i częstotliwości szkód

spowodowanych piciem alkoholu przez mieszkańców, wskazane jest  dalsze podejmowanie

działań profilaktycznych przy jednoczesnym zabezpieczeniu odpowiedniej pomocy osobom

uzależnionym                             i współuzależnionym, a w szczególności wśród dzieci i

młodzieży.

2. Program Współpracy Gminy Bodzechów z organizacjami pozarządowymi i 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku

Program przed uchwaleniem został poddany konsultacjom zgodnie z trybem określonym
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w  uchwale  nr  XLI/45/2013  Rady  Gminy  Bodzechów  z  dnia  19  lipca  2013r.  w  sprawie

określenia  szczegółowego  sposobu  konsultowania  z  organizacjami  pozarządowymi

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

i  o  wolontariacie,  projektów  aktów  prawa  miejscowego  w  dziedzinach  dotyczących

działalności statutowej tych organizacji. Nie wniesiono do niego uwag. 

Głównym celem programu jest kształtowanie ładu społecznego w środowisku lokalnym,

poprzez  budowanie  partnerstwa  między  administracją  publiczną  i  organizacjami

pozarządowymi, a w szczególności: stworzenie warunków dla rozwoju  inicjatyw i struktur

funkcjonujących  na  rzecz  społeczności  lokalnych;  umacnianie  w  świadomości  społecznej

poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie, wspólnotę lokalną oraz jej tradycje;

zwiększenie  udziału  mieszkańców  w  rozwiązywaniu  lokalnych  problemów;  poprawienie

jakości życia poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych; intensyfikację działań na

rzecz  dzieci  i  młodzieży;  umożliwienie  organizacjom  pozarządowym  indywidualnego

występowania z ofertą realizacji projektów konkretnych zadań publicznych, prowadzonych

przez samorząd; stworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców

gminy szczególnie w zakresie samopomocy.

Realizowanymi w ramach Programu formami współpracy o charakterze finansowym i

poza  finansowym  Gminy  Bodzechów  z  podmiotami  Programu  w  roku  2018  były  w

szczególności:

l)  powierzenia  zadań  publicznych  wraz  z  udzieleniem  dotacji  na  finansowanie  ich

realizacji  lub  wspieranie  takich  zadań  wraz  z  udzieleniem dotacji  na  dofinansowanie  ich

realizacji,

2) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności poprzez:

a)  utworzenie  na  stronie  internetowej  Gminy  działu  umożliwiającego  prezentacje

organizacji pozarządowych z terenu Gminy Bodzechów,
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b)  zapoznanie  organizacji  z  obszarami  działań,  w  które  mogą  się  włączyć,  jako

realizatorzy zadań,

3)  pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych ze źródeł  innych niż  środki  budżetu

Gminy,

4)  konsultowanie  projektów  aktów  prawa  miejscowego  w  dziedzinach  dotyczących

statutowej  działalności  organizacji  pozarządowych  w trybie  określonym odrębna  uchwałą

Rady Gminy.

5) inne formy określone w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 1817 z późn. zm.)

Inne formy współpracy były realizowane poprzez:

l) udostępnianie organizacjom lokali na spotkania ogólnodostępne,

2)  bieżące  poradnictwo  oraz  pomoc  w  organizowaniu  szkoleń  i  składania  wniosków

aplikacyjnych,

3)  prowadzenie  działalności  promocyjnej  i  informacyjnej  dotyczącej  wspólnych

przedsięwzięć Gminy i organizacji.

W 2018 roku Gmina udzieliła organizacją pozarządowym zgodnie z Programem 6 dotacji:

L.p. Nazwa organizacji Tytuł zadania Kwota
przekazana

Kwota 
wykorzystana 
(zgodnie ze 
złożonym 
sprawozdanie
m)

1. Polski Komitet 
Pomocy 
Społecznej w 
Ostrowcu 
Świętokrzyskim

Pozyskiwanie, 
magazynowanie i 
wydawanie 
żywności oraz 
odzieży dla 
mieszkańców Gminy
Bodzechów

6 000,00 zł  6 000,00

2. Gminne
Stowarzyszenie
Gospodyń
Wiejskich  w
Gminie

 Wspieranie 
realizacji
zadań z zakresu 
kultury,
sztuki, ochrony dóbr 

 10770,94 zł  10770,94 zł
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Bodzechów kultury i dziedzictwa
narodowego 
"Łączymy
się w Krzemiennym
Kręgu - folklor
łączy pokolenia"

3. Stowarzyszenie
Ostrowiecka
Akademia
Piłkarska
„GALACTICOS”

Upowszechnianie i 
wspieranie rozwoju 
sportu na terenie 
Gminy Bodzechów

30 000,00 zł 30 000,00

4. Stowarzyszenie 
Przyjaciół Szkoły 
Podstawowej w 
Miłkowie

Zorganizowanie dla 
dzieci w 
miejscowości 
Miłków 
dwutygodniowej 
półkolonii z 
programem 
profilaktycznym

6 000,00 zł 6 000,00 zł

5. Stowarzyszenie 
Przyjaciół Oświaty
w Szwarszowicach

Zorganizowanie  dla
dzieci  w
miejscowości
Szwarszowice
dwutygodniowej
półkolonii  z
programem
profilaktycznym

7 000,00 zł 7 000,00 zł

6. Stowarzyszenie 
Oświatowe Wsi 
Bodzechów 
„Lisiny 
Bodzechowskie”

Wspieranie realizacji
zadań z zakresu 
turystyki i 
krajoznawstwa 
„Aktywnie z 
rowerem w Gminie 
Bodzechów” 

3 333,21zł 3 333,21zł

3. Program opieki  nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności

zwierząt na terenie Gminy Bodzechów

Gmina Bodzechów Uchwałą nr LII/21/2018  z dnia 28 marca 20018 r.   Rady Gminy

Bodzechów  przyjęła   „Program  opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz  zapobiegania

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bodzechów”. Program został zaopiniowany przez

Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ostrowcu Św., Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami
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w  Ostrowcu  Św.  -  Stowarzyszenie  „Animals”  oraz  Zarządców  Obwodów  Łowieckich

„Dudek”  i  ,,Jarząbek”   w  Ostrowcu  Św.  i  „Dzik”  w  Ćmielowie,  oraz  ,,Ponowa”   w

Miłkowskiej Karczmie.

Program obejmował   w szczególności: 

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;

2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, 

3) odławianie bezdomnych zwierząt;

4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt;

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;

6) usypianie ślepych miotów;

7) wskazanie  gospodarstwa  rolnego  w  celu  zapewnienia  miejsca  dla  zwierząt

gospodarskich;

8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z

udziałem zwierząt.

Faktycznie poniesione koszty  na w/w Program w 2018 r.   to 62.500,00 zł .

Wyłapywanie  bezdomnych  zwierząt  na  terenie  Gminy  Bodzechów  w  2018  r.

przeprowadzali pracownicy schroniska  -  ZUO „Janik” Sp. z o.o. z/s Janik ul. Borowska 1,

27-415 Kunów oraz pracownicy Referatu Gospodarki  Komunalnej  z/s  Szewna ul. Dolna 2,

27-400 Ostrowiec Św.

Zwierzęta bezdomne umieszczane były w schronisku ZUO „Janik” Sp. z o.o. z/s Janik

ul. Borowska 1, 27-415 Kunów.

Opiekę w 2018 r. zapewniono 25 psom poprzez umieszczenie w schronisku. 

Dla kotów   (sztuk 15)   znaleziono domy za pośrednictwem Towarzystwa ,,Animals” z/s

w Ostrowcu Św.

3. Realizacja uchwał Rady Gminy Bodzechów w 2018 roku
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W 2018 roku Rada Gminy Bodzechów podjęła łącznie 119 uchwał, z czego 95 z nich 

zatwierdziła Rada poprzedniej kadencji. Poniższa tabela przedstawia wykaz wszystkich 

uchwał z 2018 roku oraz stan ich realizacji.

Lp. Numer 
uchwały 

Przedmiot uchwały Stan 
realizacji

1. L/1/2018 W sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy 
na 2018 rok. 

Zrealizowana

2. L/2/2018 W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Bodzechów na lata 2018-2045 

Zrealizowana

3. L/3/2018 W sprawie wieloletniego planu rozwoju i 
modernizacji urządzeń wodociągowych oraz 
urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018-2021 

W realizacji

4. L/4/2018 Zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych 
warunków przyznawania i odpłatności za usługi 
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w 
miejscu zamieszkania z wyłączeniem 
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z 
zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych 
warunków częściowego zwolnienia od opłat jak 
również trybu ich pobierania 

W realizacji

5. L/5/2018 Opiniująca projekt zarządzenia Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach w 
sprawie zarządzenia ustanawiającego plan ochrony 
dla rezerwatu przyrody Krzemionki Opatowskie 

Zrealizowana

6. L/6/2018 W sprawie oddania w najem lokalu W realizacji
7. L/7/2018 W sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania 

dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek 
oświatowych prowadzonych na terenie Gminy 
Bodzechów przez inne niż Gmina Bodzechów osoby 
prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu 
prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania 

W realizacji

8. LI/8/2018 W sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy 
na 2018 rok 

Zrealizowana

9. LI/9/2018 W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Bodzechów na lata 2018-2045 

Zrealizowana

10. LI/10/2018 W sprawie udzielenie pomocy finansowej dla Gminy 
Kunów 

Zrealizowana

11. LI/11/2018 W sprawie ustalenia szczegółowych zasad 
ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach 
wsparcia 

W realizacji

12. LI/12/2018 W sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia 
udzielane przez przedszkola prowadzone przez 
Gminę Bodzechów 

W realizacji

13. LI/13/2018 Zmieniająca uchwałę w sprawie Programu 
Współpracy Gminy Bodzechów z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego w 2018 roku 

Zrealizowana

14. LI/14/2018 W sprawie przejęcia przez Gminę Bodzechów do Zrealizowana
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realizacji zadania „Remonty cząstkowe dróg 
powiatowych znajdujących się na terenie Gminy 
Bodzechów w 2018 r.”

15. LI/15/2018 W sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu
Ostrowieckiego 

Zrealizowana

16. LI/16/2018 Uchwałą zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia 
trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych 
i niepublicznych jednostek oświatowych 
prowadzonych na terenie Gminy Bodzechów przez 
inne niż Gmina Bodzechów osoby prawne i osoby 
fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości 
ich pobrania i wykorzystywania  

W realizacji

17. LII/17/2018 W sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy 
na 2018 rok. 

Zrealizowana

18. LII/18/2018 W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej  Gminy Bodzechów na lata 2018-2045 

Zrealizowana

19. LII/19/2018 W sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie 
funduszu sołeckiego w budżecie gminy Bodzechów 
na 2019 r. 

Zrealizowana

20. LII/20/2018 W sprawie podziału Gminy Bodzechów na okręgi 
wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby
radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym 

Zrealizowana

21. LII/21/2018 W sprawie przyjęcia „Programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
Bodzechów” 

Zrealizowana

22. LII/22/2018 W sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, 
logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców 
zawodowych 

Zrealizowana

23. LII/23/2018 W sprawie podziału środków na dofinasowanie form 
doskonalenia zawodowego nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez 
Gminę Bodzechów 

Zrealizowana

24. LII/24/2018 W sprawie określenia rodzaju świadczeń 
przyznawanych nauczycielom w ramach pomocy 
zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich 
przyznawania 

W realizacji

25. LII/25/2018 W sprawie odpłatnego nabycia do zasobu gminnego 
niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej 
w miejscowości Przyborów 

Zrealizowana

26. LII/26/2018 W sprawie odpłatnego nabycia do zasobu gminnego 
niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej 
w miejscowości Sarnówek Duży 

Zrealizowana

27. LII/27/2018 W sprawie planu pracy komisji rewizyjnej i 
ramowych planów pracy komisji stałych Rady 
Gminy Bodzechów na 2018 rok 

Zrealizowana

28. LIII/28/2018 W sprawie ustanowienia pomnika przyrody na 
terenie Gminy Bodzechów 

Zrealizowana

29. LIII/29/2018 W sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy Zrealizowana
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na 2018 rok 
30. LIII/30/2018 W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Bodzechów na lata 2018-2045 
Zrealizowana

31. LIII/31/2018 W sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu 
pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży 
Pożarnych z terenu Gminy Bodzechów za udział w 
szkoleniach pożarniczych i działaniach ratowniczych 

Zrealizowana

32. LIII/32/2018 W sprawie podziału Gminy Bodzechów na stałe 
obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic 
oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 

Zrealizowana

33. LIII/33/2018 W sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu
Ostrowieckiego 

Zrealizowana

34. LIII/34/2018 W sprawie przyznawania diet dla przewodniczących 
organów wykonawczych jednostek pomocniczych 

Zrealizowana

35. LIII/35/2018 W sprawie przyjęcia projektu regulaminu 
dostarczania wody i odprowadzania ścieków na 
terenie Gminy Bodzechów

Zrealizowana

36. LIV/36/2018 W sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy 
na 2018 rok. 

Zrealizowana

37. LIV/37/2018 W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Bodzechów na lata 2018-2045 

Zrealizowana

38. LIV/38/2018 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii dla Gminy Bodzechów na 2018 rok 

Zrealizowana

39. LIV/39/2018 W sprawie uchwalenia wieloletniego programu 
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy 
Bodzechów w latach 2018-2022 

W realizacji

40. LV/40/2018 W sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy 
na 2018 rok 

Zrealizowana

41. LV/41/2018 W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Bodzechów na lata 2018-2045 

Zrealizowana

42. LV/42/2018 W sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Bodzechowie 

W realizacji

43. LV/43/2018 W sprawie dopłaty do taryf dla zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 
ścieków 

W realizacji

44. LV/44/2018 W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 
Powiatu Ostrowieckiego 

Zrealizowana

45. LV/45/2018 Zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu
długoterminowego na sfinansowanie planowanego 
deficytu budżetu Gminy Bodzechów 

Zrealizowana

46. LV/46/2018 Zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia 
pożyczki długoterminowej na sfinansowanie 
planowanego deficytu budżetu Gminy Bodzechów z 
przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. 
„Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej w 
aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski III etap” 

Zrealizowana

47. LV/47/2018 Zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu
długoterminowego na sfinansowanie planowanego 

Zrealizowana
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deficytu budżetu Gminy Bodzechów
48. LV/48/2018 W sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa 

na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW na 
lata 2014-2020 

Brak 
realizacji

49. LV/49/2018 W sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 
na spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań 

Zrealizowana

50. LVI/50/2019 W sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy 
na 2018 rok 

Zrealizowana

51. LVI/51/2018 W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Bodzechów na lata 2018-2045 

Zrealizowana

52. LVI/52/2018 W sprawie przejęcia przez Gminę Bodzechów w 
2018 r. zadania zarządzania publicznymi drogami 
powiatowymi na terenie Gminy Bodzechów w 
zakresie letniego utrzymania dróg powiatowych 
poprzez wykaszanie poboczy 

Zrealizowana

53. LVI/53/2018 W sprawie określenia trybu postępowania o 
udzielenie dotacji z budżetu Gminy Bodzechów dla 
podmiotów niezaliczanych do sektora finansów 
publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia 
zysku na zadanie inne niż określone w ustawie o 
działalności pożytku publicznego i wolontariacie, 
sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli 
wykonywania zadania 

W realizacji

54. LVI/54/2018 W sprawie dzierżawy nieruchomości rolnej W realizacji
55. LVI/55/2018 W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy
Bodzechów za 2017 rok 

Zrealizowana

56. LVI/56/2018  W sprawie udzielenia absolutorium z tytułu 
wykonania budżetu za 2017 rok 

57. LVI/57/2018 W sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójtowi Gminy 
Bodzechów 

Zrealizowana

58. LVII/58/201
8

W sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy 
na 2018 rok 

Zrealizowana

59. LVII/59/201
8 

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Bodzechów na lata 2018-2045 

Zrealizowana

60. LVII/60/201
8

Zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 
2018 rok 

Zrealizowana

61. LVIII/61/201
8

W sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy 
na 2018 rok 

Zrealizowana

62. LVIII/62/201
8

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Bodzechów na lata 2018-2045 

Zrealizowana

63. LVIII/63/201
8

W sprawie zaopiniowania podziału Powiatu 
Ostrowieckiego na okręgi wyborcze 

64. LVIII/64/201
8

W sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg 
gminnych 

Zrealizowana

65. LVIII/65/201
8

W sprawie szczegółowych warunków przyznawania i
odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne 
usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, z 

W realizacji
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wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych 
dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz 
szczegółowych warunków częściowego zwolnienia 
od opłat, jak również trybu ich pobierania 

66. LVIII/66/201
8

Zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu 
Gminnej Bibliotece Publicznej w Bodzechowie z/s w
Szewnie 

Zrealizowana

67. LIX/67/2018 W sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy 
na 2018 rok 

Zrealizowana

68. LIX/68/2018 W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Bodzechów na lata 2018-2045 

Zrealizowana

69. LIX/69/2018 W sprawie przyjęcia aktualizacji „Programu 
Rewitalizacji Gminy Bodzechów na lata 2016-2023” 

Zrealizowana

70. LIX/70/2018 W sprawie przyjęcia projektu regulaminu 
dostarczania wody i odprowadzania ścieków na 
terenie Gminy Bodzechów 

Zrealizowana

71. LIX/71/2018 W sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy 
Bodzechów miejsc sprzedaży i podawania napojów 
alkoholowych 

W realizacji

72. LIX/72/2018 W sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń 
na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy
Bodzechów 

W realizacji

73. LIX/73/2018 Zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia 
pożyczki długoterminowej na sfinansowanie 
planowanego deficytu budżetu Gminy Bodzechów z 
przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. 
„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w 
aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski III etap ”.

Zrealizowana

74. LIX/74/2018 Zmieniająca uchwałę w sprawie określenia 
przystanków komunikacyjnych, których 
właścicielem lub zarządzającym jest Gmina 
Bodzechów, warunków i zasad korzystania z nich 

Zrealizowana

75. LIX/75/2018 W sprawie odpłatnego nabycia do zasobu gminnego 
niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej 
w miejscowości Sarnówek Duży 

Zrealizowana

76. LIX/76/2018 W sprawie odpłatnego nabycia do zasobu gminnego 
niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej 
w miejscowości Denkówek 

Zrealizowana

77. LX/77/2018 W sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy 
na 2018 rok 

Zrealizowana

78. LX/78/2018 W sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg 
gminnych 

Zrealizowana

79. LX/79/2018 W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Bodzechów na lata 2018-2045 

Zrealizowana

80. LXI/80/2018 W sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy 
na 2018 rok 

Zrealizowana

81. LXI/81/2018 W sprawie dopłaty do taryf dla zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 
ścieków 

Zrealizowana

82. LXI/82/2018 W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Zrealizowana
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Finansowej Gminy Bodzechów na lata 2018-2045 
83. LXII/83/201

8
W sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy 
na 2018 rok 

Zrealizowana

84. LXII/84/201
8

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy na lata 2018-2045 

Zrealizowana

85. LXII/85/201
8

W sprawie statutu Gminy Bodzechów 

86. LXIII/86/201
8

W sprawie przyjęcia Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla
Gminy Bodzechów na 2019 rok. 

W realizacji

87. LXIII/87/201
8

W sprawie przyjęcia Gminnego Programu 
Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 

W realizacji

88. LXIII/88/201
8

W sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i 
odprowadzania ścieków na terenie Gminy 
Bodzechów 

W realizacji

89. LXIII/89/201
8

Zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu 
Gminnej Bibliotece Publicznej w Bodzechowie z 
siedzibą w Szewnie 

Zrealizowana

90. LXIV/90/201
8

W sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy 
na 2018 rok 

Zrealizowana

91. LXIV/91/201
8

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Bodzechów na lata 2018-2045 

Zrealizowana

92. LXIV/92/201
8 

W sprawie Programu Współpracy Gminy 
Bodzechów z organizacjami pozarządowymi i 
innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego w 2019 roku 

W realizacji

93. LXIV/93/201
8

W sprawie odpłatnego nabycia do zasobu gminnego 
niezabudowanych nieruchomości gruntowych 
położonych w miejscowościach Miłków, Jędrzejów, 
Sudół, Mychów Kolonia, Szyby, Podszkodzie, 
Bodzechów 

Zrealizowana

94. LXIV/94/201
8 

W sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 
na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 
Gminy Bodzechów z przeznaczeniem na 
dofinansowanie zadania pn. „Uporządkowanie 
gospodarki wodnościekowej w aglomeracji 
Ostrowiec Świętokrzyski III etap” 

Zrealizowana

95. LXIV/95/201
8

W sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 
na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 
Gminy Bodzechów na wyprzedzające finansowanie 
zadania pn. „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i 
sportowej” 

Zrealizowana

96. I/1/2018 W sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Zrealizowana
97. I/2/2018 W sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady 

Gminy 
Zrealizowana

98. I/3/2018 W sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy 
Bodzechów, ustalenia przedmiotu ich działania oraz 
maksymalnej liczby radnych wchodzących w skład 
komisji 

Zrealizowana
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99. I/4/2018 W sprawie wyboru Przewodniczących stałych 
komisji Rady Gminy Bodzechów  

Zrealizowana

100
.

I/5/2018 W sprawie powołania komisji rewizyjnej Rady 
Gminy Bodzechów oraz jej Przewodniczącego

Zrealizowana

101
.

I/6/2018 W sprawie powołanie komisji skarg, wniosków i 
petycji oraz jej Przewodniczącego 

Zrealizowana

102
.

I/7/2018 W sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta 
Gminy Bodzechów 

Zrealizowana

103
.

II/8/2018 W sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta 
przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 
2019 rok 

Zrealizowana

104
.

II/9/2018 W sprawie określenia wysokości podatku od 
środków transportowych na 2019 rok 

Zrealizowana

105
.

II/10/2018 W sprawie określenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości na 2019 rok 

Zrealizowana

106
.

III/11/2018 W sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy 
na 2018 rok 

Zrealizowana

107
.

III/12/2018 W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Bodzechów na lata 2018-2045 

Zrealizowana

108
.

III/13/2018 W sprawie uchwalenia Programu Ochrony 
Środowiska dla Gminy Bodzechów na lata 2019-
2023 w perspektywie do roku 2026 

W realizacji

109
. 

III/14/2018 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Bodzechów 
do złożenia do Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej wniosku o 
rozszerzenie zakresu rzeczowego i finansowego dla 
projektu pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-
ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski – 
etap III" współfinansowanego ze środków Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach 
umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-
0013/16.

Zrealizowana

110
.

III/15/2018 w sprawie określenia szczegółowych zasad 
wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia 
komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad 
promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych 
i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać 
składane projekty uchwał 

W realizacji

111
.

III/16/2018 w sprawie zasad kwalifikowania do pobytu w Klubie 
Senior + oraz szczegółowych zasad ponoszenia 
odpłatności za pobyt w Klubie Senior +, 
funkcjonującego na terenie Gminy Bodzechów.

W realizacji

112
.

III/17/2018 w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego 
programu osłonowego „Pomoc gminy w zakresie 
dożywiania dzieci i uczniów” na lata 2019-2023.

W realizacji

113
.

III/18/2018 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego 
uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy 
w zakresie dożywiania w formie świadczenia 
pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób 
i rodzin uprawnionych, zgodnie z wieloletnim 

W realizacji
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rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” 
na lata 2019-2023.

114
.

III/19/2018 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na 
świadczenie z pomocy społecznej w zakresie 
dożywiania w formie posiłku albo świadczenia 
rzeczowego w postaci produktów żywnościowych 
dla osób i rodzin uprawnionych, zgodnie z 
wieloletnim rządowym programem „Posiłek w 
szkole i w domu” na lata 2019-2023.

W realizacji

115
.

IV/20/2018 W sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy 
na 2018 rok 

Zrealizowana

116
.

IV/21/2018 W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Bodzechów na lata 2018-2045

Zrealizowana

117
.

IV/22/2018 W sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bodzechów 
na 2019 rok 

W realizacji

118
.

IV/23/2018 W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Bodzechów na lata 2019-2045

W realizacji

119
.

IV/24/2018 w sprawie przejęcia przez Gminę Bodzechów 
zadania zarządzania publicznymi drogami 
powiatowymi na terenie Gminy Bodzechów w 
zakresie zimowego utrzymania tych dróg.

Zrealizowana

4. Finanse gminy
Uchwałą  Rady Gminy w Bodzechowie  Nr  XLIX/116/2017  z  dnia  29  grudnia  2017 roku
uchwalono budżet gminy na rok 2018:

- po stronie dochodów na kwotę  65.661.363,00 zł
- i po stronie wydatków na kwotę  67.583.245,00 zł.

Planowany  deficyt  budżetu  wynosił  1.921.882,00  zł  i  miał  być  pokryty  przychodami
pochodzącymi z pożyczek w kwocie 1.500.213,00 zł i kredytów w kwocie 421.669,00 zł. 
Ponadto  uchwalając  budżet  na  2018  rok  zaplanowano  następujące  przychody  i  rozchody
budżetu gminy:

- przychody – na ogólną kwotę 5.556.179,00 zł,
    

- rozchody -  na ogólną kwotę 3.634.297,00 zł.

Zaplanowany  w  ten  sposób  budżet  osiągnął  równowagę,  gdyż  planowane  dochody
i przychody gminy równoważyły się z planowanymi wydatkami i rozchodami gminy.

W ciągu   2018 roku budżet został ostatecznie zwiększony po stronie dochodów o kwotę

3.378.113,00 zł i  po stronie wydatków o kwotę 10.395.576,00 zł.

Ponadto zostały zwiększone w 2018 roku planowane przychody gminy o kwotę 5.672.622,00

zł, a rozchody budżetu zmniejszone o kwotę 1.344.841,00 zł. 

Ogółem  na  31  grudzień  2018  roku  plan  dochodów  wyniósł  69.039.476,00  zł,  z  czego

wykonano  66.611.354,00  zł  tj.  96,48  %,  a  plan  wydatków  wyniósł  77.978.821,00  zł,
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z czego wykonano 73.397.606,38 zł tj. 94,13 %.

Ponadto  z  zaplanowanych  przychodów  na  31  grudnia  2018  roku  w  kwocie  

11.228.801,00 zł zrealizowano je w kwocie 10.523.567,22 zł, m.in.  z tytułu wolnych środków

określonych na dzień 31.12.2017 roku w kwocie 3.335.635,62 zł.  

Planowane rozchody na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosły 2.289.456,00 zł.
Rozchody dotyczą  spłat  pożyczek  i  kredytów i  były realizowane  zgodnie  z  podpisanymi
umowami.
 

Plan (zł) Wykonanie (zł)

 Dochody 69.039.476,00 66.611.354,00
Wydatki 77.978.821,00 73.397.606,38
Deficyt/Nadwyżka -8.939.345,00 - 6.786.252,38

Na dzień  31  grudnia  2018 roku gmina  posiada  zadłużenie  z  tytułu  kredytów i  pożyczek

długoterminowych  w  kwocie  10.791.541,90  zł.  Są  to  kredyty  i  pożyczki  zaciągnięte  na

współfinansowanie realizacji następujących zadań inwestycyjnych:

1. „Uporządkowanie  gospodarki  wodno-ściekowej  w  aglomeracji  Ostrowiec  Św.  –  II

etap” - zadanie współfinansowane ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura

i  Środowisko.  Gmina  do  oprocentowania  kredytu  pozyskała  dopłaty  z  NFOŚiGW

w Warszawie w wysokości 3 punkty procentowe.

2. „Budowa kanalizacji  sanitarnej  w  miejscowości  Magonie  Gminy Bodzechów oraz

rozbudowa  stacji  uzdatniania  wody  dla  ujęcia  wody  na  działce  nr  531/2  w

miejscowości  Maksymilianów” -  zadanie  współfinansowane  ze  środków Programu

Regionalnego Obszarów Wiejskich.

3. „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i sportowej” - zadanie współfinansowane ze 

środków Regionalnego Program Operacyjnego.

4. „Uporządkowanie gospodarki  wodno-ściekowej w aglomeracji  Ostrowiec Św. – III

etap” - zadanie współfinansowane ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura

i Środowisko.

5. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap I” - zadanie współfinansowane

ze środków NFOŚiGW w Warszawie.

6. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap II” - zadanie współfinansowane

ze środków NFOŚiGW w Warszawie.

Ponadto  budżet  gminy  nie  wykazuje  na  dzień  31  grudnia  2018  roku  zobowiązań
wymagalnych. 

27



RAPORT O STANIE GMINY BODZECHÓW W ROKU 2018

DOCHODY GMINY BODZECHÓW W 2018 ROKU WEDŁUG 
ŹRÓDEŁ

DOCHODY GMINY BODZECHÓW W 2018 ROKU WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Na dochody własne gminy składają się:
- udziały z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (podatek PIT)

- udziały z tytułu podatku dochodowego od prawnych (CIT)

- podatki i opłaty lokalne, tj:

- podatek od nieruchomości

- podatek rolny

- podatek leśny

- podatek od środków transportowych

- podatek od czynności cywilnoprawnych

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz innych wpływów

- wpływy z opłaty skarbowej

- wpływy z opłat za wydanie pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego

- pozostałe dochody gminy, tj. kary umowne, wpływy z najmu, dzierżawa i sprzedaż

mienia gminy, odsetki od lokat terminowych, dochody z tytułu rozliczenia podatku

VAT,  odsetki  od  nieterminowych  wpłat,  odszkodowania  za  uszkodzone  mienia,

wpływy z  tytułu  usług  opiekuńczych,  wpłaty za  wyżywienie  w stołówce  szkolno-

przedszkolnej.

WYDATKI GMINY BODZECHÓW ZA 2018 ROK
Wydatki budżetu dzielą się na majątkowe i bieżące. W myśl ustawy o finansach publicznych,

do  wydatków  majątkowych  zalicza  się  kwoty  przeznaczone  na:  inwestycje  i  zakupy

inwestycyjne, zakupy i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa

handlowego. Wszystkie pozostałe wydatki to wydatki bieżące.

Bieżące 47.946.325,09 zł

Majątkowe 25.451.281,29 zł

Wydatki ogółem: 73.397.606,38 zł
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ZADŁUŻENIE GMINY BODZECHÓW NA KONIEC 2018 ROKU

Kredyty 7.382.796,43 zł

Pożyczki 3.408.745,47 zł

Zadłużenie ogółem: 10.791.541,90 zł

WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA DO WYKONANYCH W 2018 ROKU DOCHODÓW

Większość jednostek samorządu terytorialnego ma potrzeby inwestycyjne, które przekraczają

możliwości  ich  budżetów.  Aby  sprostać  tym  potrzebom,  samorządy  sięgają  więc  po

zewnętrzne  źródła  finansowania,  takie  jak  kredyty  bankowe,  pożyczki  lub  też  emisja

instrumentów  dłużnych.  Dług,  jeżeli  jest  wykorzystywany  w  sposób  właściwy,  stanowi

wydajny  instrument  polityki  fiskalnej,  umożliwiający  dopasowanie  strumieni  kosztów  i

korzyści płynących                      z aktywów majątkowych w okresie ich „życia”. Rozciąganie

w czasie obciążeń związanych               z finansowaniem wytwarzania „długowiecznych”

aktywów  umożliwia  w  sposób  sprawiedliwy  rozłożenie  ciężaru  budowy  infrastruktury

pomiędzy kilka  pokoleń  podatników,  którzy będą             z  tych  aktywów korzystali.

Zadłużenie  Gminy Bodzechów na  koniec  2018  roku  wyniosło  10.791.541,90  złotych,  co

stanowiło 16,20 % wykonanych dochodów. Zaciągnięte kredyty przeznaczone są na pokrycie

udziału własnego w realizacji  inwestycji,  na które pozyskano dofinansowanie ze środków

unijnych bądź ze środków krajowych. Biorąc to pod uwagę należy podkreślić, że zaciągnięte

kredyty  wpływają  na  powiększenie  majątku  gminy,  nie  są  przeznaczone  na  zapewnienie

bieżącej  działalności  samorządu.  Zadłużenie  gminy  wykazuje  tendencję  spadkową,  co

przedstawia poniższa tabela:

Lp. Rok Spłaty  rat  kapitałowych
wynikające  wyłącznie  z
tytułu  zaciągniętych
zobowiązań

Kwota zaciągniętych
kredytów na 31.12

Procent zadłużenia
względem dochodów

gminy

1 2018 2.289.456,00 10.791.541,90 16,20%

2 2019 2.959.000,00 7.832.541,90 11,76%

3 2020 1.356.528,00 6.476.013,90 9,72%

4 2021 1.670.068,43 4.805.945,47 7,21%

5 2022 1.161.588,00 3.644.357,47 5,47%

6 2023 1.028.072,00 2.616.285,47 3,93%
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7 2024 958.072,00 1.658.213,47 2,49%

8 2025 547.479,47 1.110.734,00 1,67%

9 2026 430.000,00 680.734,00 1,02%

10 2027 430.000,00 250.734,00 0,38%

11 2028 250.734,00 0,00 0%

5. Pozostałe zadania realizowane przez gminę 
5.1 Planowanie przestrzenne
Gmina jest  w trakcie  sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i  Kierunków Rozwoju

Gminy  celem dostosowania do obowiązujących przepisów.  Gmina posiada jeden miejscowy

plan zagospodarowania przestrzennego dotyczący obwodnicy Ostrowca na terenie Gminy –

w miejscowości Chmielów.  Kształtowanie zabudowy i zagospodarowanie terenu odbywa się

na terenie gminy w oparciu o warunki zabudowy i zagospodarowania terenu.  W roku 2018

wydano 98 decyzji o warunkach zabudowy   oraz 15 decyzji ustalających warunki lokalizacji

inwestycji celu publicznego.

Gmina planuje od 2020 przystąpić do sporządzenia miejscowych planów

5.2 Ochrona środowiska
Aktualizacja  Programu  Ochrony  Środowiska  dla  Gminy  Bodzechów  na  lata  2019-2023

w perspektywie do roku 2026 została uchwalona na sesji Rady Gminy Bodzechów w grudniu

2018 r. Celem Programu  jest realizacja przez Gminę polityki ochrony środowiska zgodnie

z  dokumentami  strategicznymi  i  programowymi  na  szczeblu  krajowym,  wojewódzkim

i  powiatowym.  Program  ochrony  środowiska  jest  podstawą  funkcjonowania  systemu

zarządzania środowiskiem na szczeblu gminnym. 

Program ten wyznacza cele i kierunki działań i zadania wynikające z zagrożeń i problemów

w danej Gminie. Wskazane zostały w nim również źródła finansowania działań.

Cele programu i ich realizacja :
1. Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy.

a)  Gmina Bodzechów w 2018 przekazała dotacje osobom fizycznym na wymianę kotłów

węglowych  na  kotły  ekologiczne  w  wysokości  28.000,00  zł   (  zrealizowano  14

wniosków). 

b) Gmina w  2018 r.  wymieniła źródło ogrzewania w 3  budynkach użyteczności publicznej:
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-  Budynek Referatu Gospodarki Komunalnej w Szewnie –2 pompy ciepła , każda o mocy

10kW

-  Budynek OSP Bodzechów – powietrzna pompa ciepła o mocy 32kW

-  Budynek OSP Miłków – kocioł na paliwo  stałe 18kW

Łączny koszt inwestycji wyniósł - 81.000,00 euro  z czego dofinansowanie ze środków

zewnętrznych - 18.243,00 euro

2. Poprawa  efektywności  energetycznej  poprzez  termomodernizację  obiektów

budowlanych 

Ilość obiektów poddanych termomodernizacji -  (7) - Świetlica w msc. Szyby, OSP

Miłków, OSP Chmielów, OSP Gromadzice, OSP Bodzechów, OSP Jędrzejowice, RGK

Szewna  - koszty zadania 385.524,62 euro z  czego  środki zewnętrzne 225.531,90

euro

3. Produkcja energii z odnawialnych źródeł w budynkach użyteczności publicznej:

Budowa instalacji fotowoltaicznych na dachach 2 budynków w msc. Bodzechów  -

OSP Bodzechów o mocy 18 Kw, oraz na budynku RGK Szewna o mocy 30Kw.

Poniesione koszty - 52.445,00 euro z czego udział środków zewnętrznych 18.505,00

euro

4. Ograniczenie  emisji  ze  źródeł  komunikacji  lądowej-  przebudowa  dróg

gminnych , poboczy

Przebudowa  i  modernizacja  dróg  w  msc.  Sudół,  Magonie  Goździelin,  Kosowice,

Chmielów,  Bodzechów  i  Szwarszowice  oraz  Szewna  i  Sarnówek  Duży  o  łącznej

długości  8,5  km.  Koszty  zadania  326.327,00  euro   z  czego  środki  zewnętrzne

179.575,00 euro.

5. Osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód powierzchniowych i  podziemnych :

a) Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej – w msc. Magonie o długości 5,608 km.

Zadanie  o wartości: 2.959.831,41 zł, dofinansowanie ze środków zewnętrznych –

1.402.773,00 zł

6. Gospodarowanie odpadami i zapobieganie powstawania odpadów

a) Wyposażenie mieszkańców w pojemniki do selektywnego zbierania odpadów
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b) Utworzenie punktów selektywnej zbiórki odpadów 

c) Realizacja programu usuwania azbestu na terenie Gminy -  w 2018 roku Gmina

usunęła 115 Ton odpadów azbestowych - koszty programu 32.414,00 zł

7. Ochrona cennych zasobów przyrodniczych: 

a) W 2018 roku ustanowiono na terenie Gminy Bodzechów nowy pomnik przyrody-

drzewo z gatunku Dąb szypułkowy o obwodzie pnia 495 cm- na działce 214/1202

w msc. Sudół i nadano pomnikowi nazwę ,,Dionizy”. Pomnik został wpisany do

Centralnego Rejestru Form Ochrony Przyrody. 

Źródła finansowania zadań:

1. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

2. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

3. Program Operacyjny Infrastruktura  Środowisko

4. Program Operacyjny dla Województwa Świętokrzyskiego

5. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 

Wnioski  z  ostatniego  raportu  zostały  zaprezentowane  przy  opisie  realizacji  polityk,

programów i strategii realizowanych na terenie gminy Bodzechów.

Gmina Bodzechów udziela dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu

ochrony  środowiska  polegającej  na  wymianie  urządzenia  grzewczego  w  budynkach

mieszkalnych położonych na terenie Gminy Bodzechów na podstawie uchwały XLII/65/2017

z dnia 28 lipca 2017 r. 

Realizacja w/w programu  w 2018 r. 

Dotacja celowa była  udzielana na dofinansowanie kosztów inwestycji  z zakresu ochrony

środowiska polegającej na wymianie urządzenia grzewczego opalanego węglem lub koksem,

na ekologiczne urządzenie grzewcze takie jak : 

1.  piec (kocioł) gazowy, 

2. piec elektryczny, 

3. oraz piec (kocioł) opalany ekologicznym paliwem stałym (biomasa- pellet, słoma).

Dotacja  dotyczyła  nieruchomości  zlokalizowanych  na  terenie  Gminy  Bodzechów   i  była

udzielana osobom fizycznym  jeśli osoby te: 
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1)  były  właścicielami,  współwłaścicielami,  użytkownikami  wieczystymi,  posiadaczami

samoistnymi, użytkownikami nieruchomości zabudowanej budynkiem, albo przysługiwał  im

inny  tytuł  prawny  do  nieruchomości  zabudowanej  budynkiem   w  którym  dokonywano

zmiany  systemu grzewczego,

 2) złożyli wniosek o udzielenie dotacji i przedstawili  dokument potwierdzający tytuł prawny

do nieruchomości,    w przypadku współwłasności także zgodę pozostałych współwłaścicieli,

w przypadku innego tytułu  prawnego -  zgodę  właściciela,  współwłaściciela,  użytkownika

wieczystego, a w przypadku posiadaczy samoistnych oświadczenie o posiadaniu samoistnym

oraz  dokumenty  potwierdzające  fakt  posiadania  w  postaci  np.  potwierdzenia  opłacania

podatku rolnego lub podatku od nieruchomości , 

3) zrealizowali  inwestycję po zawarciu umowy o udzielenie dotacji ,

4)  dokonali   likwidacji  /demontażu/  trwałego  odcięcia  urządzenia  opalanego  węglem lub

koksem  od  istniejącej  instalacji  grzewczej  lub  likwidacji,  trwałego  odcięcia  pieca/trzonu

kuchennego od przewodów kominowych.

5) złożyli  wniosek o wypłatę dotacji 

Wysokość dotacji  na realizacje inwestycji wynosiła  50% kosztów inwestycji ale nie więcej

niż  2000  zł.  Przy  obliczaniu  wysokości  dotacji  uwzględniane  były   koszty   inwestycji

poniesione przez inwestora po podpisaniu umowy o udzielenie dotacji, wykazane fakturami

(rachunkami) potwierdzającymi zakup lub/i montaż urządzenia grzewczego.   

Koszty programu w 2018 r. kształtują  się na poziomie 28000,00 zł (liczba wnioskodawców

-14)

Dotacja  celowa  na  finansowanie  kosztów  inwestycji  z  zakresu  ochrony  środowiska,

polegającej na wymianie pokrycia dachowego zawierającego azbest w części dotyczącej

odbioru, wywozu i utylizacji eternitu –  2018 r

Regulamin w sprawie  zasad udzielania dotacji celowej osobom fizycznym  na finansowanie

kosztów  inwestycji  z  zakresu  ochrony  środowiska,  polegającej  na  wymianie  pokrycia

dachowego zawierającego azbest w części dotyczącej odbioru, wywozu i utylizacji eternitu

został  przyjęty  uchwałą  nr  XXXVI/13/2017   z  dnia  10  lutego  2017  r.  i  dotyczy  osób

fizycznych które posiadają nieruchomość na terenie Gminy Bodzechów ,  posiadają do tej

nieruchomości  tytuł  prawny  oraz  zrealizują  inwestycję  w  zakresie  wymiany  pokrycia

dachowego zawierającego azbest. 

 Wysokość dotacji w 2018 r. wynosiła  100 % nakładów inwestycyjnych nie więcej jednak niż

1900 zł brutto ( za odbiór, wywóz i utylizację eternitu. ). Przyznana Beneficjentom  dotacja
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była  przekazywana  bezpośrednio  na  konto  Wykonawcy,  wybranego  przez  Urząd  Gminy

Bodzechów.  Dotacja  celowa  nie  pokrywała  kosztów  demontażu  pokrycia  dachowego

zawierającego azbest oraz zakupu i montażu nowego pokrycia dachowego.

W 2018 roku Gmina Bodzechów przekazała na w/w cel środki w wysokości 32.414,00 zł

i odebrała 115 ton odpadów azbestowych.

5.3 Kanalizacja

Gmina Bodzechów w 2018r. kontynuuje rozpoczętą  realizację projektu pod nazwą

„Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski –

etap  III”  współfinansowanego  ze  środków  Unii  Europejskiej  z  Programu  Operacyjnego

Infrastruktura  i  Środowisko  2014-2020  w  ramach  działania   2.3  „Gospodarka  wodno  -

ściekowa w aglomeracjach”, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do

zmian  klimatu”.  Umowę  o  dofinansowanie  nr  POIS.02.03.00-00-0013/16-00   podpisano  

z  Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w dniu 28 września

2016r .  Jest to jedno z największych zadań z zakresu ochrony środowiska realizowanych  

na terenie Powiatu Ostrowieckiego. 

Projekt ten ma na celu umożliwienie jak największej liczbie mieszkańców gminy korzystanie

z lepszego systemu oczyszczania ścieków i kanalizacji. W miejscowościach Sarnówek Duży,

Stara  Dębowa  Wola,  Szyby,  Podszkodzie,  Miłków,  Jędrzejów,  Wólka  Bodzechowska,

Przyborów,  Sudół,  Mychów,  Mychów  Kolonia  zostanie  wybudowana  sieć  kanalizacyjna

grawitacyjno – tłoczna o łącznej  długości 64.34 km do której planuje się podłączenie  

2 480 mieszkańców. Projekt budowy obejmuje  następujące działania inwestycyjne:

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sarnówek Duży i Stara Dębowa Wola

o łącznej długości około 13 279,5 m wraz z 4 przepompowniami sieciowymi. 

-Budowa  sieci  kanalizacji  sanitarnej  w  miejscowości  Szyby o  łącznej  długości  około  

2 987 m wraz z 1 przepompownią sieciową i 2 przepompowniami przydomowymi, 

-Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości  Podszkodzie o łącznej długości około

6 472 m wraz z 2 przepompowniami sieciowymi i 6 przepompowniami przydomowymi. 

-Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Miłków i Jędrzejów o łącznej długości

około 18 998,5 m wraz z 9 przepompowniami sieciowymi i 1 przepompownią przydomową. 

-Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości  Wólka Bodzechowska i Przyborów 

o łącznej długości około 9 252m wraz z 3 przepompowniami sieciowymi. Dla tego zadania

dokumentacja jest na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę.  

-Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sudół – etap II o łącznej długości około
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6 642,5m wraz z 3 przepompowniami sieciowymi i 1 przepompownią przydomową. 

-Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mychów i Mychów Kolonia o łącznej

długości około 6 708,68m wraz z 4 przepompowniami sieciowymi i 10 przepompowniami

przydomowymi. 

Przy realizacji inwestycji uwzględniono odtworzenie dróg i chodników.

Kanalizacja  będzie  pracowała  w  systemie  grawitacyjno  –  tłocznym  z  przepompowniami

sieciowymi oraz częściowo w systemie ciśnieniowym z pompowniami przydomowymi.

Kanalizacja  grawitacyjna  jest  zaprojektowana  głównie  z  rur  kielichowych  PCV,  

a kanalizacja tłoczna i ciśnieniowa z rur PE.

Na koniec 2018r zaawansowanie finansowe wykonania prac budowlanych wynosiło 37,97%.

Wartość  dotychczas  wykonanych  robót  budowlanych  wynosi  18 143 845,31zł  w  tym

dofinansowanie Unii Europejskiej 12 538 429,69zł. Wykonano 36,22 km sieci kanalizacyjnej

(zaawansowanie rzeczowe 56,42%).

Pod koniec roku złożono wniosek o dofinansowanie na rozszerzenie projektu o dwa zadania

inwestycyjne:

 wykonanie 3 893,0 mb sieci kanalizacyjnej tłocznej z RUR PE dn 110 oraz przepompowni

ścieków  P-5  w  części  2  etapu  III  w  miejscowościach:  Sarnówek  Duży  

i Stara Dębowa Wola;

 wykonanie 2 380,0 mb sieci kanalizacyjnej dn 200; 645,5 mb sieci tłocznej; 518 mb sieci

bocznej dn 160 – łącznie 3 543,5 mb sieci kanalizacyjnej oraz 2 przepompowni ścieków

w 2 części etapu III w miejscowościach: Miłków i Jędrzejów;

Po realizacji rozszerzenia Projektu  długość sieci kanalizacyjnej aglomeracji wzrosłaby

o  7  436,5mb.  Dodatkowo  podłączono  by  413  osób. Ze  względu  na  brak  środków

finansowych NFOŚiGW w Warszawie wstrzymał rozpatrywanie wniosku.

Gmina  Bodzechów  realizowała  projekt  p.n.  „Budowa  kanalizacji  sanitarnej

w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody

dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów” dofinansowanego ze

środków Unii  Europejskiej  z  Programu Rozwoju  Obszarów Wiejskich  na  lata  2014-2020

przeznaczonych  na  operacje  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  oszczędność

energii”.  Podpisano  w  dniu  22.06.2017  umowę   nr  000012-65150-UM1300009/17

z Samorządem Województwa Świętokrzyskiego. Dofinansowanie wynosi 1 999 933,00 zł.

W ramach  realizacji  projektu  w  dniu  1  września  2017r  zawarto  umowę  z  firmą
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Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Budowlanych „HYDROCOMPLEX” Mariusz Kozera

z Buska Zdroju na budowę 5,06 km sieci kanalizacyjnej w miejscowości Magonie na kwotę

brutto 2 959 831,41 zł. W tym samym dniu podpisano umowę z firmą Bartosz Sp.j. Bujwicki,

Sobiech  z  Białegostoku  na  rozbudowę  stacji  uzdatniania  wody  dla  ujęcia  wody

w Maksymilianowie na kwotę brutto 1 260 000,00zł.  Wykonawcy wybrani zostali  zgodnie

z ustawą o zamówieniach publicznych.

W  2018r.  zakończono  budowę  kanalizacji  sanitarnej  w  msc.  Magonie  w  ramach

programu PROW. Wykonano 5,558 mb sieci kanalizacyjnej:

- liczba odbiorców korzystających z ulepszonej infrastruktury kanalizacyjnej: 225 

- liczba podłączeń do wybudowanej sieci kanalizacyjnej: 79

Zaawansowanie robót na koniec 2018r przy budowie SUW w Maksymilianowie wyniosło

30%.

W  celu  uzyskania  jak  najwyższego  efektu  ekologicznego,  czyli  podłączeniu  jak

największej  liczby  osób  do  sieci  kanalizacyjnej  Gmina  Bodzechów  opracowała  program

budowy  i dofinansowania przyłączy kanalizacyjnych. Program zawarty jest w uchwale Rady

Gminy Bodzechów nr XLIV/74/2017 z dnia 28.08.2017r w sprawie uchwalenia „Regulaminu

przyznawania dotacji osobom fizycznym na realizację prac związanych z budową  podłączeń

do sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze Gminy Bodzechów”.

W  ramach  programu  dotowano  budowę  66  przyłączy  w  miejscowości  Magonie.  Kwota

dotacji wyniosła 61 479,57 zł.

5.4 System odbioru odpadów komunalnych

1. Liczba mieszkańców objętych systemem odbierania odpadów komunalnych 11326 

osób

2. Wysokość opłaty kształtuje się w zależności od ilości osób zamieszkujących 

gospodarstwo domowe i od metody gromadzenia odpadów

– 1 osoba 8zł miesięcznie (segregowane)  12zł miesięcznie ( niesegregowane)

– 2 do 4 osób 17 zł miesięcznie (segregowane) 25,50 zł miesięcznie ( niesegregowane)

– 5 i więcej osób 20 zł miesięcznie (segregowane) 30 zł miesięcznie ( niesegregowane)

3. Przychody Gminy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok 

2018 wynosi: 727641,04 tj.: 716419,90 należność główna, 9482,13 koszty 

upomnienia, 1739,01 odsetki.

4. Ilość odpadów zebranych w sposób selektywny wyniosła 776,92 Mg

5. Ilość odpadów poddanych recyklingowi wyniosła 300,54 Mg
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6. Liczba dzikich wysypisk śmieci 2 szt.

Wraz  ze  wzrostem  ilości  gospodarstw  domowych  na  terenie  Gminy  Bodzechów  w

stosunku do roku 2017 wzrosła ilość odpadów. Pomimo tego w roku 2018 Gmina Bodzechów

osiągnęła  wymagany poziom recyklingu  odpadów komunalnych.  Możliwe  było  to  dzięki

odpowiedniej edukacji mieszkańców jak i  egzekwowanie prawidłowej segregacji odpadów

komunalnych                 „u źródła” czyli w posesjach zamieszkiwanych przez mieszkańców

( gdzie w roku 2019 rozszerzona zostanie segregacja  na poszczególne frakcje odpadów )

czego  efektem  będzie  osiągnięcie   przez   Gminę  Bodzechów  w  następnych  latach

wymaganych poziomów recyklingu.

5.5 Sieć wodociągowa

Liczba   mieszkańców  korzystających  z  sieci  wodociągowej  na  koniec  roku  2018

wynosiła  10524, liczba mieszkańców korzystających z sieci kanalizacyjnej na koniec roku

2018  wynosiła  5451,  zaś  liczba  przyłączy  wodociągowych  do  instytucji  i  działalności

gospodarczych  na  koniec  roku  2018   wynosiła  84.  Według  danych  procentowy  odsetek

odbiorców przyłączonych do sieci wodociągowej wynosi  78.4 % ,  natomiast procentowy

odsetek odbiorców przyłączonych do sieci kanalizacyjnych wyniósł 40.6 %.

W  odniesieniu  do  lat  ubiegłych  liczba  przyłączy  wodociągowych  przedstawiała  się

następująco: 2016r – 3535; 2017r – 3556; 2018r – 3592; zaś przyłączy kanalizacyjnych w

2016r  –  1725;  2017r  –  1761;  2018r  –  1817;  więc  z  każdym  rokiem przybywa  Gminie

odbiorców zarówno wodociągowych jak i kanalizacyjnych. 

5.6 Inwestycje

Inwestycje  zrealizowane w 2018r.:

1. Budowa świetlicy w miejscowości Goździelin

2. Budowa  sieci  kanalizacji  sanitarnej  w  miejscowości  Wólka  Bodzechowska  i

Przyborów (w trakcie realizacji)

3. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sudół dz.  624/2, 622/2, 621/2, 620/2, 

619/2, 618/6, 617/9, 617/7

4. Termomodernizacja gminnych budynków   (OSP Miłków, OSP Bodzechów, OSP 

Gromadzice, OSP Chmielów, OSP Jędrzejowice, świetlica w miejscowości Szyby, 

budynek Referatu Gospodarki Komunalnej w Szewnie)

5. Przebudowa drogi gminnej nr 310015T od km 0+000 do km 2+135 w miejscowości 

Kosowice, Mirkowice, Broniszowice wraz z odwodnieniem od km 1+625 do km 

2+135 w miejscowości Kosowice                               

6. Przebudowa drogi gminnej nr  310016T od km 0+835 do km 1+ 965  w miejscowości 
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Kosowice                        

7. Przebudowa drogi gminnej nr 310017T od km 0+000 do km 0+650 w miejscowości 

Kosowice

8. Rozbudowa, przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku OSP   

w Bodzechowie na klub Seniora i ogólnodostępną świetlicę  wraz z remontem 

parterowej części budynku (w trakcie realizacji)

9. Remont drogi przy cmentarzu w miejscowości Bodzechów

10. Budowa wodociągu rozdzielczego PE dn 90 w Chmielowie dz. nr 225/1, 223, 224

11. Budowa wodociągu rozdzielczego PE  110 na działkach 197/16 i 194 w Magoniach

12. Przebudowy drogi w miejscowości Sudół

13. Modernizacja drogi w miejscowości Goździelin na działce nr ewid. 801

oraz szereg remontów dróg.

5.7 Oświata

Gmina Bodzechów od lat stawia na edukację i stale poszerza oraz inwestuje w polepszenie
oferty edukacyjnej dla mieszkańców gminy Bodzechów. W ostatnich latach przeprowadzono
duże inwestycje mające na celu polepszenie bazy edukacyjnej. W Bodzechowie oddano do

użytku budynek szkoły po kapitalnym remoncie. Stale poprawiana jest jakość i
funkcjonalność sal lekcyjnych we wszystkich szkołach z terenu gminy. Oprócz bazy

technicznej dbamy również o zwiększenie oferty edukacyjnej. Aby uczniowie nie mieli
trudności                                    w porozumiewaniu się na terytorium Unii Europejskiej

prowadzona jest nauka języków obcych. Gmina Bodzechów zapewnia uczniom kompleksowy
dojazd do szkół. Wszyscy uczniowie mają zapewniony transport do szkoły i ze szkoły.

Szczegółowe dane dot. działalności placówek oświatowych za każdy kolejny zakończony rok
szkolny są corocznie przedstawiane Radzie Gminy w październiku. 
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Liczba placówek oświatowych
z podziałem na  ich typy  oraz
wyodrębnieniem szkół i innych
placówek oświatowych, których

prowadzenie przekazano
podmiotom prywatnym i szkół

niepublicznych

Liczba dzieci w
poszczególnych

placówkach
edukacyjnych

Wydatki gminy na
oświatę w stosunku do
subwencji oświatowej
( o ile procent więcej,
niż wynosi subwencja,

gmina wydaje na
oświatę)

Zatrudnienie
nauczycieli w

szkołach
samorządowych( z

podziałem na
pełnoetatowych  i

pozostałych)

Najdłuższy czas
dojazdu ucznia

do szkoły

Wskaźnik
„uprzedszkolnienia i

użłobkowienia”

Wydatki na prowadzenie
poszczególnych placówek

oświatowych w przeliczeniu na 1
ucznia(wyodrębniona wielkość

dotacji na jednego ucznia w
szkołach prywatnych)

Publiczne Szkoły
 Podstawowe – 4

847 Wydatki Gminy –
13 874 225,84

Subwencja oświatowa
– 9 915 498,00

Stosunek wydatków do
subwencji = 40 %

111 – pełny etat

6 – niepełny etat

20 minut Na terenie Gminy
nie funkcjonują

żłobki.

       Wskaźnik 
uprzedszkolnienia

Zameldowanych –
432 dzieci

Uczęszczających do
przedszkoli – 228

wskaźnik – 0,53

PSP w Szwarszowicach / 
PSP w Miłkowie 

Kl. I-III -1 009,98 zł
kl. IV-VIII – 970,57 zł

Kl. „0” – 540,49 zł
oddział przedszkolny – 540,49

zł

Niepubliczne Przedszkola –
405,37 zł

Publiczne Gimnazja – 1

Oddział Gimnazjalny przy 
szkole podstawowej - 1

94

Publiczne Przedszkola – 2 59

Szkoły prowadzone przez 
stowarzyszenia – 2

153

Niepubliczne przedszkola - 2              128

WYNIKI EGZAMINÓW GIMNAZJALNYCH 2018 R.

PG
SZEWN

A

ODDZIAŁ
GIMNAZJALNY

w
BODZECHOWIE

POWIAT WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

KRAJ

Historia -WOS 61,7% 57,5% 57,00% 58,00% 59,00%



Język polski 72,0% 65,7% 66,3% 68,00% 68,00%

Matematyka 55,7% 54,7% 50,00% 51,00% 52,00%

Przedmioty
przyrodnicze

56,3% 54,2% 54,3% 55,00% 56,00%

Język angielski
podstawowy

82,4% 72,7% 66,7% 66,00% 68,00%

Język angielski
rozszerzony

73,00% 56,00% 51,2% 49,00% 52,00%

Język niemiecki
podstawowy

65,1% - 51,3% 49,00% 52,00%

Język rosyjski
podstawowy

65,00% - 55,1% 56,00% 61,00%

Publiczne Gimnazjum w Szewnie w roku szkolnym 2017/2018 uzyskało najwyższe wyniki z egzaminów gimnazjalnych w powiecie
ostrowieckim. Wyniki uzyskane przez uczniów były wyższe od średniej województwa świętokrzyskiego i od średniej krajowej



5.8 Biblioteki

Na terenie Gminy Bodzechów działa instytucja kultury pod nazwą Gminna Biblioteka 

Publiczna w Bodzechowie z siedzibą w Szewnie w skład  której w 2018 roku wchodziły:        

1.Gminna Biblioteka Publiczna w Bodzechowie z siedzibą w Szewnie.                                     

2.Filia w Bodzechowie GBP w Bodzechowie z siedzibą w Szewnie.                                          

3.Świetlica Wiejska w Bodzechowie.                                                                                           

4.Świetlica Wiejska w Magoniach.                                                                                               

5.Świetlica Wiejska w Mychowie.                                                                                                

6.Świetlica Wiejska w Goździelinie /nie prowadziła codziennej działalności/.                           

7.Świetlica Wiejska w Szybach /nie prowadziła codziennej działalności/.                                  

8. Świetlica Wiejska w Świrnej                                                                                                     

9.Świetlica Wiejska w Miłkowie                                                                                                  

10.Świetlica Wiejska w Gromadzicach /nie prowadziła codziennej działalności/.    

Świetlica  w  Bodzechowie  i  Goździelinie  w  ciągu  roku  zostały  wyłączone  ze  struktury

Gminnej Biblioteki Publicznej      

Świetlice  Wiejskie  w  danych  miejscowościach  są  centrami  życia  kulturalnego.  Dzieci,

młodzież jak i osoby dorosłe mogą korzystać z pomieszczeń, wyposażenia w różnorodne gry

planszowe,  stoły  tenisowe  i  bilardowe,  dostępu  do  Internetu  (  Internet  w  Bodzechowie

i Magoniach). W Świetlicach odbywały się dla mieszkańców zajęcia ruchowe z elementami

tańca, zajęcia plastyczne dla dzieci i dorosłych, szkolenia komputerowe w ramach „Latającej

Akademii Edukacji Cyfrowej”, obchody Dnia Babci i Dziadka, Dnia Matki, Dnia Dziecka,

spotkania  propagujące  nasze  lokalne  tradycje   z  okazji  Tłustego  Czwartku,  Świąt

Wielkanocnych,  Dnia  Kobiet,  Dnia  Matki,  Andrzejek  ,  Koncert  –Dla  Niepodległej

w  Mychowie,  Mikołajki,  spotkania  Wigilijne,  zebrania  Rad  Sołeckich.  Większe  nasilenie

działań skierowanych do dzieci występuje podczas ferii zimowych, obchodów Dnia Dziecka ,

letnich wakacji i mikołajek. Organizowane są przez pracowników różne zajęcia plastyczne,

konkursy,  rozgrywki  sportowe,  ogniska,  pikniki,  zabawy,  wyjazdy  do  kina  i  na  basen,

wycieczki.                                   

Zbiory Biblioteczne: 

Aktualny  stan  księgozbioru  –  na  dzień  31.12.2018  –  wynosi  54131  woluminów.

Liczba  woluminów  w  Bibliotekach  na  100  mieszkańców   wynosi     -    401,14

Zakupiono w 2018 r do Bibliotek ogółem 1250 woluminów książek.   Z własnych środków

zakupiono 1035 woluminów książek o wartości 18040 zł.  Biblioteka otrzymała  w ramach

Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet  1 -  Zakup

nowości  wydawniczych do bibliotek publicznych-  w 2018 roku dofinansowanie na zakup

nowości  wydawniczych  w  wysokości  5 911,00  zł.  -  zakupiono  215  woluminów  książek.



Średnia  cena  książki  wyniosła  19,16  więcej  o  1,08  zł.  w  stosunku  do  roku  ubiegłego.

Zakup ogółem na 100 mieszkańców wyniósł 9,26 książki - wzrost 2,61 w stosunku do roku

ubiegłego.

Struktura zakupów:

Literatura Raze
m

Biblioteka Szewna Biblioteka Bodzechów

Dla dzieci i młodzieży 178 89 89

Dla dorosłych 671 336 335

Niebeletrystyczna 91   54  37

Razem 940 479 461

Czytelnicy:   

W 2018  roku  ogółem zarejestrowano   1164  czytelników:   Szewna  679  Bodzechów  485

Spadek  o  25  czytelnika  w  stosunku  do  roku  ubiegłego   Liczba  czytelników  na  100

mieszkańców -8,62

  Udostępnianie zbiorów                                                                                                            

Wypożyczono  na  zewnątrz  : ogółem książek  i  czasopism nieoprawnych   25969w tym:

- książek + audiobooki ;21351 +118

- czasopism nieoprawnych ;  4500 

Wypożyczenia na 100 mieszkańców-198,90  mniej o 3 w stosunku do roku ubiegłego

Wypożyczenia prezencyjne na miejscu.

- ogółem książek i czasopism nieoprawnych 9597                                                                       

- książek    5487                                                                                                                            

- czasopism nieoprawnych  4110

 

 Wypożyczenia ogółem na zewnątrz i na miejscu :   

-  35448   w tym:                                                                                                         

-  książek   -  26838

- czasopism nieoprawnych– 8610

Wypożyczalnię odwiedzono ogółem  8901 razy w tym:                                                              

Szewna- 4148             Bodzechów – 4753      

Kąciki czytelnicze odwiedzono ogółem 5084  razy  w tym: Szewna- 2237, Bodzechów – 

2847,                                                                                                                        

Czytelnia Internetowa- odwiedziny 2346 w tym;                                                                         



Szewna- 1346 , Bodzechów – 1000,                                                                                             

Udzielono ogółem informacji - 1369                                                                                            

Szewna -839                  Bodzechów  530                                                                                     

W pomieszczeniach Biblioteki w Szewnie i Świetlicy w Mychowie i Magoniach odbywały się

warsztaty komputerowe dla dorosłych w ramach Latająca Akademia Edukacji Cyfrowej

Internet:    W Bibliotece w Szewnie znajduje się 6 komputery z dostępem do Internetu dla

czytelników ,  w Filii  w Bodzechowie  znajduje się  2  komputery z  dostępem do Internetu

Liczba  osób  korzystających  z  Internetu  w  bibliotekach  wynosi  ogółem  -  3728

W Świetlicach  Wiejskich   w  Bodzechowie  znajduje  się  4  komputery  w   Magoniach 6

komputerów. Każda placówka posiada dostęp do Internetu .       

Dzięki  współpracy  Gminnej  Biblioteki  Publicznej  z  samorządem  Gminy  Bodzechów,

pracownikami Urzędu Gminy, Publicznych Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych, Gminnym

Stowarzyszeniem  KGW  oraz  mieszkańcami  zostało  zorganizowanych  wiele  imprez

kulturalnych: Dzień  Kobiet,  Jarmark  wielkanocny,  Pikniki  z  okazji  Dnia  Dziecka  przy

świetlicach,  Festyn  Letni  z  okazji  Dnia  Dziecka  w  Gromadzicach,  Piknik  przy  Kamieniu

w  Szewnie,  Letni  festyn  rodzinny  przy  świetlicy  w  Mychowie,  Letni  Festyn  Sąsiedzki

w Denkówku,  Festyn „XI  Letnie  spotkania  z  folklorem” w Wólce Bodzechowskiej,  Letni

Festyn w Bodzechowie, Letni Festyn w Gromadzicach, Letni piknik w Świrnej, Letni Festyn

w Jędrzejowie, Dożynki Gminne w Szwarszowicach, Piknik Rekreacyjny w Nowej Dębowej

Woli, Letni Festyn Rodzinny w Miłkowie, Święto Pieczonego Ziemniaka w Magoniach, Piknik

w Goździelinie, Przegląd kolęd i pastorałek.

 Biblioteki ściśle współpracują ze Szkołami Podstawowymi i Gimnazjalnymi, Przedszkolami

z  terenu  naszej  Gminy,  Bibliotekami  szkolnymi,  Świetlicą  szkolną,  Stowarzyszeniem

Gospodyń Wiejskich, oraz społecznością lokalną. Dzięki współpracy mogło być zrealizowane

wiele ciekawych przedsięwzięć min.: 16.02.2018 Ferie w Bibliotece- Światowy Dzień Kota-

konkurs literacko –plastyczny/Filia Bodzechów19-23.02 Cykl zajęć literacko–plastyczne „W

bibliotece nie da się nudzić” 21.02.2018 Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego-głośne

czytanie  poezji  w  Przedszkolu  w  Bodzechowie8.03.2018  Spotkanie  poetycko  –muzyczne  z

okazji  Międzynarodowego Dnia  Kobiet14.03.2018  Konkurs  dla  kl.  IIA i  B  ze  znajomości

książki Kubuś Puchatek 21.03.2018Konkurs pięknego czytania dla uczniów kl. IV-V i VI-VII

21.03.2018 ‘Światowy  dzień  poezji”-czytanie  wierszy  dla  dzieci  oraz  konkurs  literacki  w

Przedszkolu w Bodzechowie 8.05-9.05 Dzień Bibliotekarza                          i Bibliotek-Lekcja

biblioteczna Filia w Bodzechowie, wycieczka dzieci z Niepublicznego Przedszkola               w

Szewnie,  oraz  Państwowego  Przedszkola, 13.04.2018  Wycieczka  dzieci  z  Niepublicznego

Przedszkola    w Szewnie,  23.04.2018 Światowy Dzień książki zajęcia literackie w Filii w



Bodzechowie,  11.05.2018  Zorganizowano  przedstawienie  teatralne  dla  dzieci  „Dwie

Dorotki”  w  ramach  Tygodnia  Bibliotek,29.05.2018  Konkurs  recytatorski  „Podróże  z

Herbertem”  dla  klas  gimnazjalnych  ,5.06.2018  Udział  w  XVII  Ogólnopolskim  Tygodniu

Czytania „Czytanie łączy” –Bibliotekarki zorganizowały :              5 czerwca wspólne

czytanie w Szkole Podstawowej w Szewnie przez dorosłych dla dzieci w którym uczestniczyły

dzieci z grup przedszkolnych, klas 0a,0b i klas I-III. Natomiast 8 czerwca odbyło się głośne

czytanie  w  Przedszkolu  w  Bodzechowie.,04.09.2018  Poznajemy  Bibliotekę  wycieczka

kl.0a,0b ,Ia,Ib.,5.09.2018 Udział w akcji Narodowe Czytanie „Przedwiośnia”,20-22. 11.2018

Z okazji uczczenia 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości zorganizowano wspólnie

z  nauczycielami  Gimnazjum  w  Szewnie  Konkurs  poetycki  pt.  „Dla  Niepodległej  1918-

2018”,konkurs recytatorski i plastyczny pt. „Polaków droga do niepodległości” 26.11.2018

„Dzień Pluszowego Misia”-czytanie opowiadań                      o misiach w grupach

przedszkolnych  i  kl.0a,0b,  Konkurs  plastyczny  „Mój  ulubiony  Miś”     Dla  grup

przedszkolnych  i  klas  0a,0b   ,28.11.2018   Kl.  IIb  głośne  czytanie  „Moje  ulubione

opowiadania                    o misiach” ,19.12.2018 Zorganizowano przedstawienie teatralne dla

dzieci ” Zaczarowany młynek” przedstawienia teatralne umożliwiające bezpośredni kontakt z

aktorem promujące biblioteki, czytelnictwo i książki.       

    Przy instytucji kultury działają amatorskie zespoły śpiewacze składające się z mieszkańców

i członków Kół Gospodyń Wiejskich: Magonianki ,Miłkowianki, Sarnowianki , Szewnianki ,

Chmielowianki, Jędrzejowianki , Jędrzejowiczanki, Szwarszowianki, Bodzechowianki, Grupa

Kobiet Aktywnych z Wólki Bodzechowskiej i Przyborowa, KGW w Gromadzicach. Zespoły

prezentowały  swój  ludowy  repertuar  na  Jarmarku  Wielkanocnym,  Letnim  spotkaniu

z  folklorem  ,  Święcie  pieczonego  ziemniaka,  Gminnym  przeglądzie  kolęd  i  pastorałek,

Gminnych  dożynkach  i  festynach,  kiermaszach,  konkursach,  piknikach,  uroczystościach

lokalnych,  dożynkach  parafialnych  oraz  w  szkołach,  przedszkolach,  świetlicach.  Zespoły

uczestniczył  w  Regionalnym Przeglądzie  Buskich  Spotkaniach  z  Folklorem w Opatowie,

Przeglądzie w Lipsku,  Folkloru i Twórczości Nieprofesjonalnej „Powiśle 2018” ,występ na

Ogólnopolskim Święcie Pszczelarzy w Bałtowie , w Klubie Seniora w Ożarowie, I Festiwalu

Seniorów w Staszowie / przejście do finału /, koncert w X Wojewódzkim Festiwalu Seniorów

w  klubie  Uroczysko  w  Kielcach,  koncert  w  I  Wojewódzkim  Festiwalu  Piosenki  Dzieci

Niepełnosprawnych w Ostrowcu Św,  Przeglądach kolęd i pastorałek. Reprezentowały naszą

Gminę w Warszawie ,Bałtowie, Borii, Kielcach, Ostrowcu Św.

 5.9 Pomoc społeczna

Zadania  z  zakresu  pomocy  społecznej  realizuje  na  terenie  gminy  Bodzechów  Gminny

Ośrodek Pomocy Społecznej. Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa,

mającą  na  celu  umożliwienie  osobom i   rodzinom  przezwyciężanie   trudnych   sytuacji



życiowych,  których  nie  są  one w  stanie  pokonać, wykorzystując własne uprawnienia,

zasoby                             i możliwości. Podstawową  działalność GOPS  stanowi  realizacja

zadań  własnych                                    i  zleconych  gminie  wynikająca  z  ustawy  o  pomocy

społecznej,    w    szczególności    pomoc    społeczna    polega    na    przyznawaniu    i

wypłacaniu przewidzianych  ustawą świadczeń,  i  szeroko  rozumianej  pracy  socjalnej.  W

ramach  ustawy  o  pomocy  społecznej  GOPS  udziela  pomocy  w  formie świadczeń

pieniężnych i  niepieniężnych,  w  tym  m.in.:  przyznawanie  i  wypłacanie  zasiłków  stałych,

celowych  i  okresowych,  udzielanie schronienia,  przyznawanie  posiłku  i  niezbędnego

ubrania,   opłacanie   składek   na   ubezpieczenie  zdrowotne  i  społeczne,  organizowanie  i

świadczenie usług opiekuńczych                           i specjalistycznych usług opiekuńczych,

dożywianie  dzieci,  sprawianie  pogrzebu,  umieszczanie  i  opłacanie  pobytu  osób  w  domu

pomocy  społecznej,  przyznawanie                             i  wypłacanie  zasiłków  celowych  na

pokrycie  kosztów powstałych w wyniku klęski żywiołowej. Dodatkową działalność stanowią

zadania zlecone gminie, które  na  podstawie  upoważnień  i  pełnomocnictw  przewidzianych

w   ustawach   są   przekazane   do  realizacji  gminnej  jednostce  pomocy  społecznej.

Szczegółowe sprawozdanie z działalności GOPS                      w Bodzechowie zostało

zaprezentowane na sesji Rady Gminy Bodzechów w miesiącu marcu.

5.10  Działalność gospodarcza 

W 2018 roku pracownicy urzędu przyjęli 634 wnioski o dokonanie wpisu do Centralnej

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Ponieważ od kilku lat nie ma rejonizacji

co  do  miejsca  składania  wniosków i  przedsiębiorcy  mogą  składać  wnioski  w  dowolnym

urzędzie obserwujemy, iż z usług naszego urzędu często korzystają mieszkańcy okolicznych

gmin. Aż 255 wniosków złożonych w 2018 roku pochodzi od przedsiębiorców spoza terenu

gminy Bodzechów – najwięcej  z Ostrowca Świętokrzyskiego (164) i  Ćmielowa (51).  108

wniosków  dotyczyło  rozpoczęcia  prowadzenia  działalności  gospodarczej,  zaś  62  jej

zakończenia,  co  wskazuje  na  wzrost  osób  prowadzących  indywidualną  działalność

gospodarczą o 46 osoby w stosunku rocznym. Ogólnie na terenie gminy Bodzechów aktualnie

znajduje się 602 osoby, które posiadają zarejestrowaną działalność gospodarczą z głównym

miejscem prowadzenia działalności na terenie gminy. Łącznie wszystkich zarejestrowanych

przedsiębiorców (bez względu na główne miejsce prowadzenia działalności) wskazujących

gminę  Bodzechów  jako  miejsce  swojego  zamieszkania  mamy  763  (z  czego  106  ma

działalność  czasowo  zawieszoną).  Działalność  częściej  prowadzą  mężczyźni  (69,3%)  niż

kobiety (30,7%). Najwięcej przedsiębiorców jest w przedziale wiekowym 41-50 lat (25,1%)

oraz 31 – 40 lat (24,4%). Powyżej 60 roku życia działalność prowadzi 17,8 przedsiębiorców,

zaś poniżej 30 roku życia zaledwie 10,9%. 



5.11 Transport i komunikacja

Gmina  Bodzechów  posiada  dobrze  rozwiniętą  sieć  infrastruktury.  W ostatnich  latach

znacznie  poprawiła  się  jakość  dróg  gminnych.  Obecnie  niemal  wszystkie  drogi  są

utwardzone.  W  razie  potrzeb  społecznych  tworzone  są  nowe  odcinki  dróg.  Na  bieżąco

wykonywane są remonty. Dla poprawy bezpieczeństwa przy każdego roku powstają chodniki.

Komunikacja  PKS -  główne  kierunki  komunikacyjne  prowadzące  z  gminy  Bodzechów

skierowane są na: 

Kielce, Lublin, Radom, Rzeszów, Skarżysko

Komunikacja PKP - główne kierunki to:

Skarżysko, Sandomierz

Mieszkańcy gminy korzystają z transportu publicznego zapewnianego głównie przez

firmę Trans Katrina oraz MPK Sp. z o.o. Gminy Ostrowiec Św. Komunikacja publiczna w dni

robocze/nauki szkolnej dociera do 26 z 27 miejscowości (poza Sarnówkiem Małym). 

Na terenie gminy Bodzechów w 2018 roku zlokalizowanych było 179 przystanków,

z  czego  przy  drogach  krajowych:  12;  przy  drogach  wojewódzkich:  36;   przy  drogach

powiatowych:  111  i  przy  drogach  gminnych  20.  Regularnie  poprawiana  jest  jakość  wiat

przystankowych i są one wymieniane w miarę potrzeb.

5.12 Ochrona zdrowia

Na  terenie  gminy  istnieją  3  ośrodki  zdrowia  w  Bodzechowie,  Szewnie  oraz  w

Sarnówku Dużym prowadzone przez spółkę ESKULAP - MED. Budynki w których znajdują

się przychodnie są własnością gminy. Największą grupą zadeklarowaną do POZ-u jest druga

grupa  wiekowa  obejmująca  mieszkańców  w  wieku  7  -  64  lat.  Najczęściej  leczonymi

schorzeniami są choroby układu krążenia i serca, cukrzyca oraz choroby nowotworowe.

Zły styl życia, stres, brak pracy w dużej mierze są odpowiedzialne za przyczyny tych chorób.

Ośrodki  Zdrowia  sprawują  również  opiekę  lekarsko-pielęgnacyjną  nad  dziećmi

i młodzieżą w miejscu ich nauczania i wychowania.

Realizowane są obowiązkowe szczepienia ochronne.

Wykonywane są badania przesiewowe i bilansowe.

Usługi  stomatologiczne  i  rehabilitacyjne  świadczone  są  przez  inne  podmioty

medyczne. 

Strategia  rozwiązywania  problemów  społecznych  na  terenie  gminy  Bodzechów  planuje

z  zakresu  ochrony  zdrowia  przeprowadzenie  następujących  programów  profilaktyki

zdrowotnej:  

W ostatnim czasie, w celu poprawy świadczenia usług medycznych ośrodki zdrowia zostały

w pełni skomputeryzowane. 

5.13    Bezpieczeństwo



Gmina  Bodzechów  stale  współpracuje  ze  służbami  Policji  oraz  Straży   Pożarnej.

Rokrocznie w budżecie gminy przeznaczane są środki finansowe na doposażenie tych służb.

Na terenie gminy funkcjonuje 7 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej (Miłków, Bodzechów,

Jędrzejowice, Gromadzice, Świrna, Chmielów i Magonie). Są one stale dotowane z budżetu

gminy.  Oprócz  poprawy  zaopatrzenia  strażnic  dbamy  również  o  stroje  reprezentacyjne

gminnych jednostek. 

Systematycznie zarówno Policja, jak i Straż Pożarna przeprowadza szkolenia dla dzieci

i młodzieży mające na celu promowanie bezpiecznego zachowania. Do szkół zapraszani są

przedstawiciele  służb,  który  w  przystępny  sposób  uczą  jak  zachować  się  w  sytuacjach

zagrożenia. Ponadto w razie potrzeby gmina Bodzechów udostępnia miejsce na Informatorze

Samorządowym,  który  publikowany jest  w  lokalnych  gazetach.  Umieszczane  są  tu  apele

odnośnie nie wypalania traw, kontroli instalacji elektrycznej itp.

5.14   Bezrobocie

Z  informacji  uzyskanych  z  Powiatowego  Urzędu  Pracy  w  Ostrowcu  Świętokrzyskim

wynika,  iż  na przełomie  ostatnich  lat  bezrobocie na terenie  gminy Bodzechów spada.

Obrazuje to poniższa tabela:

Rok 2016 2017 2018

Liczba osób bezrobotnych z Gminy 
Bodzechów zarejestrowanych w PUP w 
Ostrowcu Św.

761 635 615

Z pewnością nie jest to jeszcze obraz idealny, jednak regularny spadek bezrobocia daje

powody do optymizmu. 

5.15  Turystyka

Gmina  stara  się  polepszyć  swoją  ofertę  turystyczną.  W  związku  z  walorami

przyrodniczymi gminy, licznymi obiektami zabytkowymi gmina ma szanse rozwijać się w

kierunku turystyki              i rekreacji, agroturystyki i rolnictwa ekologicznego. Gmina

Bodzechów leży na Świętokrzyskim Szlaku Literackim. 

Na terenie Gminy Bodzechów znajdują się następujące obiekty wpisane do rejestru zabytków:

Bodzechów - pozostałości dworu (nr rej. 459 z dnia 15.04.1967 r.)

Bodzechów - park podworski (nr rej. z dnia 15.04.1967 r.)

Bodzechów - budynek stajni dworskiej (nr rej. 459 z dnia 15.04.1967 r.)

Bodzechów - budynek obory dworskiej (nr rej. 459 z dnia 15.04.1967 r.)

Mychów - kościół par. p.w. św. Barbary ( nr rej. 472 z dnia 18.03.1957 r.)

Szewna - kościół par. p.w. św. Mikołaja bpa ( nr rej. 363 z dnia 06.03.1967 r.)

Szewna - budynki wikariatów (nr rej. 363 z dnia 06.03.1967 r.)

Szewna - kaplica św. Anny (nr rej. 363 z dnia 06.03.1967 r.)



Szewna - dom służby kościelnej (nr rej. 363 z dnia 06.03.1967 r.)

Szwarszowice - wiatrak holenderski (nr rej. 563 z dnia 27.08.1970 r.)

Bazę  turystyczną  na  terenie  gminy  stanowią  m.in.:  Motel-restauracja  PANORAMA

w Jędrzejowie, Hotel LEŚNE KĄTY na Sudole, Pokoje gościnne - Pol Stanisław w Szewnie,

Gospodarstwo  Agroturystyczne  „U  Jakubków”  w  Goździelinie,  Gospodarstwo

Agroturystyczne  „Heba”  w  Magoniach  oraz  Gospodarstwo  Agroturystyczne  „Januchta”

w Starej Dębowej Woli.

Gmina Bodzechów wchodzi w skład Lokalnej Grupy Działania „Krzemienny Krąg”. W jej

skład wchodzi 9 gmin – z powiatu lipskiego – Chotcza, Sienno, Lipsko, Rzeczniów i Solec

n/Wisłą;  oraz  z  powiatu  ostrowieckiego  oprócz  gminy  Bodzechów  –  Bałtów,  Ćmielów,

Kunów. Celem LGD „Krzemienny Krąg” jest pobudzenie aktywności środowisk lokalnych

oraz  rozbudowa  infrastruktury  turystycznej.  Gminę  Bodzechów  przecinają  trzy  szlaki

turystyczne  –  międzynarodowy  „Bursztynowy  Szlak”,  „Szlak  Żółwia  i  Dinozaura”  oraz

„Szlak  Śladami  Witolda  Gombrowicza”.  LGD  „Krzemienny  Krąg”  planuje  wspólne

wydawanie folderów reklamujących region w tym gminę Bodzechów. W 2018  roku powstał

„Krzemienny  Szlak”  –  duża  sieć  tras  rowerowych  przebiegających  po  terenie  LGD

Krzemienny  Krąg.  Głównym  rezultatem   zadania  jest  wyznaczenie  oraz  oznakowanie  7

szlaków  rowerowych  przebiegających  przy  ciekawych  miejscach  na  terenie  gminy

Bodzechów, łączących ją                          z gminami Bałtów, Ćmielów, Kunów. oraz

utworzenie  przystani  rowerowej w Bodzechowie.   Dodatkowo w ramach zadania zostały

opracowane  2  rodzaje  map  turystycznych  promujących  zadanie  oraz  miejsca  atrakcyjne

turystycznie. Na stadionie w Bodzechowie wykonano  przystań rowerową z utwardzeniem

terenu wokół wiaty wraz z wyposażeniem. Projekt spowodował zwiększenie atrakcyjności

turystycznej  gminy Bodzechów oraz zwiększenie bezpieczeństwa                w ruchu

drogowym na terenie gminy Bodzechów. 

5.16   Sport i rekreacja

Gmina stale inwestuje w poprawę infrastruktury sportowej i rekreacyjnej. W 2018 roku

zostało wybudowane nowe boisko dla mieszkańców Przyborowia i Wólki Bodzechowskiej.

Ponadto regularnie rozbudowywana jest oferta placów zabaw. W 2018 roku powstał nowy

plac  zabaw  przy  szkole  w  Szewnie.  Ponadto  gmina  skorzystała  z  środków  Ministerstwa

Sportu                    i Turystyki i w Sarnówku Dużym powstała Otwarta Strefa Aktywności. 

PLACE ZABAW i BOISKA NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

1. Plac zabaw przy skwerze w Bodzechowie 

2. Boisko wielofunkcyjne w Bodzechowie 



3. „Moje Boisko – Orlik 2012” w Szewnie

4. Otwarta Strefa Aktywności w Sarnówku Dużym

5. Centrum Rekreacyjno – Sportowe w Goździelinie

6. Centrum Rekreacyjno – Sportowe w Sudole 

7. Plac zabaw w Szewnie (przy szkole)

8. Plac zabaw w Szewnie (przy Orliku) 

9. Plac zabaw w Jędrzejowie 

10. Plac zabaw w Denkówku 

11. Plac zabaw w Przyborowiu (Wólce Bodzechowskiej)

12. Plac zabaw w Świrnie 

13. Plac zabaw w Magoniach 

14. Plac zabaw w Szybach 

15. Plac zabaw w Gromadzicach 

16. Plac zabaw w Sudole I 

17. Plac zabaw w Sudole II 

18. Plac zabaw w Miłkowie 

19. Plac zabaw w Starej Dębowej Woli

20. Plac zabaw z boiskiem w Jędrzejowicach

21. Plac zabaw w Mychowie 

22. Plac zabaw w Szwarszowicach

23. Plac zabaw w Bodzechowie os. Leśne

24. Stadion sportowy w Bodzechowie

25. Boisko w Świrnie

26. Boisko w Przyborowiu

27. Boisko do plażowej piłki siatkowej w Szewnie

28. Boisko do plażowej piłki siatkowej w Bodzechowie

Na stadionie w Bodzechowie odbywają się regularne treningi dla dzieci w wieku 3-12

lat prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę trenerską. Szkółka prowadzona jest przez

Stowarzyszenie Ostrowiecka Akademia Piłkarska „GALACTICOS”, a zespół występuje

w turniejach pod nazwą GALACTICOS Bodzechów. Osiągnięcia drużynowe w okresie

realizacji działań w 2018 roku :

- Wygrany Turniej przez reprezentację Gminy Bodzechów , który organizowany był

w Waśniowie

- Wygrany Turniej przez reprezentację Gminy Bodzechów , który organizowany był

w Kunowie.



- II miejsce drużyny z Bodzechowa na Turnieju w Waśniowie

- Wygrana Dzieci z Bodzechowa na Turnieju z okazji  otwarcia boiska Sportowego

w Przyborowiu I oraz II miejsce

Podobne zajęcia odbywają się również na obiekcie „Moje Boisko – Orlik 2012”, na

którym zatrudnionych jest w ramach projektu wspieranego przez Fundację „Orły Sportu”

dwóch Lokalnych Animatorów Sportu. 

Gmina rokrocznie bierze udział w Sportowym Turnieju Miast i Gmin, który odbywa

się zawsze pomiędzy Dniem Matki a Dniem Dziecka.  Jest  to cykl imprez sportowych

skierowanych do mieszkańców. W minionym roku gmina zajęła 25 miejsce w Polsce w

kategorii gmin od 7,5 do 15 tys. Mieszkańców (na 61 zgłoszonych gmin). Dało to nam

wysokie 5 miejsce wśród gmin z województwa świętokrzyskiego. 

Dużo  imprez  sportowych  organizowanych  jest  dla  dzieci  i  młodzieży  ze  szkół.

Największą  popularnością  cieszą  się  Gminne Igrzyska  Lekkoatletyczne,  które  co  roku

odbywają się na stadionie w Bodzechowie. 

Ponadto w trakcie roku odbywają się zawody o puchar wójta gminy Bodzechów m.in.

w piłce nożnej, piłce siatkowej, plażowej piłce siatkowej, koszykówce, badmintonie. 
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