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Raport o stanie gminy Bieliny 

 

 Wstęp 

W 2019 roku po raz pierwszy władze samorządowe mają obowiązek przygotowania i przedstawienia 

radzie (sejmikowi) rocznego raportu o stanie jednostki samorządu terytorialnego. Instytucję raportu  

o stanie jednostki samorządowej wprowadziła ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych 

ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania 

niektórych organów publicznych (Dz. U. poz.130 z ze zm.). W ustawie o samorządzie gminny dodano 

art. 28aa. który w ust. 1 zobowiązuje wójta do przedstawienia co roku do dnia 31 maja radzie gminy 

raportu  

o stanie gminy, a w ust. 2 określa co powinien zawierać raport. Raport ma obejmować podsumowanie 

działalności Wójta jako organu wykonawczego gminy  w roku poprzednim, w szczególności realizację 

polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy oraz budżetu obywatelskiego. Raport będzie 

rozpatrywany na sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia absolutorium, a więc 

łącznie z dyskusją nad wykonaniem budżetu.  

Ustawa zobowiązuje do przeprowadzenia w czasie sesji debaty nad raportem, do której oprócz radnych 

dopuszczono również mieszkańców. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie powinien 

złożyć do przewodniczącego rady zgłoszenie poparte podpisami  co najmniej 20 osób – w myśl ust.7 

pkt 1 art. 28aa w gminie do 20 000 mieszkańców pisemne zgłoszenie do przewodniczącego rady 

powinno być poparte podpisami co najmniej 20 osób.  

 

I. Informacje ogólne 
 

1.  Ogólna charakterystyka gminy Bieliny 

Gmina Bieliny, jest jednostką samorządu terytorialnego szczebla lokalnego - została utworzona na 

podstawie Uchwały Nr XVII/79/72 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach z dnia 8 grudnia 1972 

r.  

i działa przede wszystkim na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym. 

Organem wykonawczym gminy jest Wójt Gminy Bieliny, natomiast finansową i merytoryczną obsługę 

Gminy wykonuje Urząd Gminy Bieliny. 

Gmina Bieliny położona jest w masywie Gór Świętokrzyskich, przez co – ze względu na unikatowe 

walory przyrodniczo-krajobrazowe – całość obszaru objęta jest różnymi formami ochrony przyrody. 

Ponad 62% powierzchni gminy znajduje się w Świętokrzyskim Parku Narodowym lub jego otulinie, 

przy czym północny teren włączony jest także do obszaru „Łysogóry” sieci Natura 2000. Otulina 

Świętokrzyskiego Parku Narodowego to obszar Świętokrzyskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. 

Lasy znajdujące we wschodniej części gminy wliczane są do obszaru „Ostoja Jeleniowska”, zaś 

kompleksy leśne na południu: do obszaru „Lasy Cisowsko-Orłowińskie”. Pozostałą część terenu 

obejmuje Cisowsko-Orłowiński Park Krajobrazowy wraz z otuliną. Ponadto, przy południowej granicy 

gminy ulokowany jest ścisły rezerwat przyrody „Zamczysko”, którego powierzchnia wynosi 14,4ha. 

Przedmiotem jego ochrony są fragmenty pierwotnego lasu mieszanego bukowego. Ograniczenia 

związane z regulacjami wynikającymi z ochrony środowiska determinują w znacznej mierze 

uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości zakazując niektórych form działalności.  

Na tle województwa obszar Gminy Bieliny wyróżnia się szczególnymi walorami krajobrazowymi 

i kulturowymi, co ma wpływ na dużą atrakcyjność gminy pod względem turystyczno- rekreacyjnym. 

Powierzchnia lasów na terenie gminy Bieliny wynosi 2 657,86 ha, co daje lesistość na poziomie 31 %. 

Wskaźnik lesistości dla Gminy Bieliny jest zatem minimalnie większy niż średnia krajowa, która wynosi 

30,0 %.  
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Gmina Bieliny jest gminą wiejską. Zajmuje obszar 88,8 km² co stanowi 0,95% powierzchni 

województwa  i ok. 4% powierzchni powiatu kieleckiego. 

Administracyjnie Gmina Bieliny należy do powiatu kieleckiego, granicząc z następującymi  gminami: 

 od północy z gminą Bodzentyn 

 od wschodu z gminą Nowa Słupia 

 od zachodu z gminą Górno 

 od południa z gminami Łagów i Daleszyce. 

 
Gmina Bieliny na tle  Powiatu Kieleckiego 

 
 

Gmina podzielona jest na 15 sołectw: Bieliny Kapitulne, Bieliny Poduchowne, Belno, Czaplów-

Zofiówka, Górki Napękowskie, Huta Nowa, Huta Podłysica, Huta Stara, Huta Koszary, Huta Szklana, 

Kakonin, Lechów, Makoszyn, Napęków, Porąbki. 

       Podział Gminy Bieliny na sołectwa. 
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Dostępność komunikacyjna Gminy Bieliny zapewniona jest poprzez przebiegające w kierunku wschód 

– zachód drogi: 

 droga krajowa nr 74 

 droga wojewódzka nr 753 (Wola Jachowa – Nowa Słupia) 
 

Sieć komunikacyjną uzupełniają: 

 drogi  powiatowe:  

- Nr 0334T – Daleszyce – Smyków – Napęków 

- Nr 0337T – Makoszyn- Widełki-Wólka – Nowa Huta 

- Nr 0318T – Leszczyny- Krajno Drugie- Porąbki – Bieliny Kapitulne 

- Nr 0324T – Czaplów – Huta Nowa – Huta Stara – Św. Krzyż 

- Nr 0322T - Porąbki – Kakonin – Huta Podłysica – Huta Szklana 

- Nr 0323T -  Huta Nowa - Huta Podłysica 

- Nr 0325T -  Bieliny Poduchowne - Zofiówka – Makoszyn 

- Nr 0326T -  Bieliny Poduchowne - Górki Napękowskie - Napęków 

- Nr 0641T – Bartoszowiny – Lechów 
 

 drogi gminne: 

 

Bieliny – Czaplów – Lechów                                       308001T 

Bieliny ul. Starowiejska    308002T 

Skorzeszyce – Bieliny                                                   308003T 

Huta Szklana – Bartoszowiny                                     308004T 

Lechów – Jaźwiny                                                        308005T 

Lechów – Poddębina                                                    308006T 

Belno przez wieś                                                           308007T 

Napęków przez wieś                                                    308008T 

Lechów – Barany                                                         308009T 

Makoszyn – Zamłynie                                                 308010T 

Makoszyn – Boskowiny                                               308011T 

Bieliny ul. Graniczna                                                   308012T 

Bieliny ul. Langiewicza                                                308013T 

Bieliny ul. Stawowa                                                      308014T 

Bieliny ul. Żeromskiego                                     308015T 

Bieliny ul. Krótka                                                         308016T 

Zofiówka przez wieś                                                    308017T 

Huta Stara-Wymysłów-Huta Koszary                       308018T 

Huta Nowa-Dworskie-Huta Podłysica                       308019T 

Huta Nowa-Folwark-Czaplów                                    308020T 

Lechów – Orłowiny                                                      308021T 

Górki Napękowskie – Skorzeszyce                            308022T 

Bieliny – Huta Nowa                                                    308023T 

Makoszyn Pod Skały                                                    308024T 

Huta Koszary – Huta Stara 308025T 

Lechów – Węgliska – Dąbrowa                                  308026T 

Makoszyn – Podlesie                                                   308027T 

Belno – Podlesie                                                           308028T 

Lechów – Drogosiowe                                                  308029T 

Huta Nowa Gajówka – Zofiówka                               308030T 

Lechów – Suche Łazy                                                  308031T 

Huta Nowa – Kamionka – Huta Podłysica                308032T 

Bieliny Podlesie przez wieś                                         308033T 

Napęków – Suchy Las                                                 308034T 

Makoszyn – Wyprawy                                                308035T 
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Lechów – Brzyska                                                       308036T 

Lechów – Łęki                                                             308037T 

Huta Szklana – Świętokrzyski Park Narodowy       308038T 

Bieliny ul. Podlesie                                                      308039T 

Bieliny – Porąbki                                                         308040T 

Bieliny ul. Cicha                                                          308041T 

Makoszyn – Podlesie – Wyprawy                              308042T 

Makoszyn – Stary Młyn                                             308043T 

 

 oraz drogi lokalne i dojazdowe do pól 
 

 

Obszar gminy ma dogodne położenie względem korytarza komunikacyjnego o znaczeniu 

krajowym Łódź-Kielce- Rzeszów- Barwinek, który stwarza korzystne warunki połączenia gminy z 

innymi regionami województwa świętokrzyskiego oraz z województwami sąsiednimi. 

 

Schemat układu komunikacyjnego Gminy Bieliny z uwzględnieniem przebiegu drogi S-74 
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Podstawową funkcją gospodarczą gminy jest rolnictwo. Na ogólną powierzchnię 8809 ha 

przypada 5 808 ha użytków rolnych, co stanowi 66% terenu gminy, w tym:  

 - grunty orne              4 504 ha 

 - łąki i pastwiska        1 304 ha 

 

Według klasyfikacji bonitacyjnej, na użytkach rolnych w Gminie Bieliny dominują gleby klasy IV i V 

(odpowiednio 31,3% i 30,1%) oraz gleby klasy VI, stanowiąc 11,9% ogólnego ich areału, natomiast 

najlepsze gleby klasy III (gleby klas I-II w ogóle nie występują) zajmują łącznie 1,76% areału, przy 

czym gleby tej klasy znajdują się w północnej części Gminy - w bezpośrednim sąsiedztwie 

Świętokrzyskiego Parku Narodowego.  

 

W strukturze władania są to prawie wyłącznie własności prywatne (ok. 92%), o średniej 

strukturze obszarowej ok. 4 ha. W produkcji roślinnej dominują zboża (ok. 60% zasiewów). 

Specjalizację gminy stanowi uprawa truskawek.  

 

Na bazie trwałych użytków zielonych i upraw pastewnych prowadzona jest produkcja 

zwierzęca, głównie bydło i trzoda chlewna. 

 Na większości obszaru działalność rolnicza jest ograniczana przepisami ochrony przyrody. 

 

Brak na terenie gminy zakładów przemysłowych  powoduje, że większość mieszkańców 

utrzymuje się z niskich dochodów z rolnictwa. Średni dochód na głowę mieszkańca wg. Ministra 

Finansów wynosi  za rok 2017 – 698,78 zł (wskaźnik G). 

Na potencjał gospodarczy każdej gminy wpływ ma ilość przedsiębiorstw, ich charakter, 

branża, w której działają. Na koniec 2018 roku na terenie gminy Bieliny działalność 

gospodarczą prowadziło 487 przedsiębiorców. 

  

2. Demografia 

Liczba ludności w Gminie Bieliny w 2018r. wynosiła ogółem 10.322 osób ( wg danych na dzień 

31.12.2018r.), w tym 5 189 kobiet (50,3% ) i 5 133 mężczyzn (49,7%). 

Najwięcej osób zamieszkuje: w Bielinach  - 2540 (sołectwa Bieliny Kapitulne i Bieliny Poduchowne); 

Lechów – 1 329 i Huta Nowa – 1 122. Natomiast najmniej w Zofiówce – 120 (miejscowość stanowi 

część sołectwa Czaplów – Zofiówka) oraz w Hucie Koszary – 216 i Górkach Napękowskich – 246. 
Średnia gęstość zaludnienia wynosi – 116 osób /km². 

 
Ludność w poszczególnych miejscowościach w Gminie Bieliny w 2018 r. z uwzględnieniem 

urodzeń i zgonów 

Liczba ludności zameldowanej  

w poszczególnych miejscowościach  

w Gminie Bieliny w 2018 roku  

Urodzenia i zgony w poszczególnych 

miejscowościach w Gminie Bieliny 

w 2018 roku 

Miejscowość 31.12.2017 31.12.2018 Urodzenia Zgony 

Kakonin 372 369 5 4 

Napęków 694 689 7 5 

Huta Podłysica 664 664 3 3 

Huta Koszary 216 218 2 0 
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Liczba ludności w wieku produkcyjnym (16-60 lat kobiety i 16-65 lat mężczyźni) wynosi 6 925 osób  

w tym 3 252 kobiety i 3 673 mężczyźni co stanowi  67,1% ogółu mieszkańców.  

Ludność w wieku senioralnym stanowi 14,5% ogółu mieszkańców gminy tj. 1495 osób w tym 1 020 

kobiety i 475 mężczyźni. 

W gminie Bieliny zamieszkuje 2 165 osób poniżej 18 roku życia co stanowi 21% ogółu mieszkańców 

co pozwala zaliczyć gminę do stosunkowo młodych. 

Gmina Bieliny ma dodatni przyrost naturalny +32 z czego największy w sołectwie Lechów +8.   

Ze względu na korzystne warunki bytowe oraz stosunkowo młode społeczeństwo liczba 

mieszkańców gminy rośnie. Na rosnącą liczbę mieszkańców wpływ ma atrakcyjność gminy jako 

miejsca zamieszkania, wciąż podnoszona dzięki podejmowanym działaniom i inwestycjom 

infrastrukturalnym. 

 

II.  Informacje finansowe 

 
1. Dochody i wydatki  

Budżet gminy na 2018 rok przyjęty został uchwałą Nr XXXIX/302/17 Rady Gminy Bieliny w dniu  

21 grudnia 2017 roku w następujących kwotach:  dochody w wysokości 50 567 089,58 zł; wydatki  

w wysokości 54 850 031,38 zł;  deficyt budżetowy ustalono w kwocie  4 282 941,80 zł. 

 

W trakcie roku dokonywano zmian zaplanowanych dochodów poprzez wprowadzenie do budżetu zmian 

subwencji ogólnej, zmian dotacji celowych z budżetu państwa, zmian związanych z podpisaniem umów 

na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych, zmianą kwot dotacji na zadania 

własne, zlecone oraz zmian w budżecie polegających na przenoszeniu wydatków i dochodów między 

podziałkami klasyfikacji budżetowej ze względu na zmianę przeznaczenia planowanych kwot oraz 

rozdysponowania wolnych środków z lat ubiegłych. 

 

Wykonanie dochodów bieżących na plan  46 146 964,45 zł wyniosło 46 397 069,12  zł,  tj. 100,54 %. 

Wykonanie dochodów majątkowych na plan 3 681 810,21zł wyniosło 2 910 122,37zł tj. 79,04 % 

planu. 

Lechów 1329 1344 18 10 

Huta Szklana  236 238 6 0 

Makoszyn 797 814 8 10 

Belno  471 471 6 6 

Huta Nowa 1122 1133 15 8 

Bieliny  2549 2540 27 24 

Huta Stara 363 362 5 5 

Porąbki 679 681 9 3 

Górki Napękowskie 243 247 5 2 

Czaplów 442 432 5 8 

Zofiówka 123 120 1 2 

 Gmina Bieliny 10.300 10.322 122 90 
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Dochody własne zrealizowano w kwocie 9 840 329,66 zł. Udział dochodów własnych w dochodach 

ogółem stanowi 20% 

Wydatki wykonano w kwocie 52 464 168,05 zł, na ustalony w budżecie plan w kwocie  55 196 388,98 

zł tj. w 95,05 %. 

Wydatki bieżące na plan  44 710 678,04 zł wykonano w kwocie 42 921 784,36 zł, tj. 96 %, 

planu. 

Wydatki na zapewnienie ciągłości działania jednostki realizowane były na bieżąco na podstawie 

otrzymanych faktur za towar czy usługi, zgodnie z planem finansowym jednostki. Na bieżąco 

monitorowane były poszczególne rodzaje wydatków. 

 

Wydatki majątkowe na plan 10 485 710,94 zł wykonano w kwocie 9 542 383,69 zł, tj. 91 %,  jest to 

jednocześnie 18,19 % wykonania wydatków ogółem.  

Zadania inwestycyjne, które nie zostały zrealizowane w roku 2018, będą priorytetowymi  

w 2019 roku. W przypadku niektórych zadań będzie to zależne od otrzymania zewnętrznego 

dofinansowania. 

 

Wynik finansowy na dzień 31 grudnia 2018 r. zamknął się deficytem w wysokości                                                                                    

3 156 976,56 zł.   

Przychody budżetu zostały wykonane w kwocie 5 727 210,92 zł, w tym z tytułu zaciągniętego kredytu  

w kwocie 5 160 000,00 zł oraz z wolnych środków 547 542,92 zł.  

 
Na koniec 2018 roku dług gminy z tytułu zaciągniętych a niespłaconych kredytów i pożyczek  wyniósł 

31,70 % wykonanych dochodów. Obsługa zadłużenia wyniosła 368 941,14 zł. 

W roku budżetowym 2018 Wójt Gminy nie skorzystał z upoważnienia do lokowania wolnych środków 

budżetowych oraz nie udzielił poręczeń i gwarancji. 

 

Nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wynosi 3 475 284,76 zł, a więc spełniony 

został wymóg określony w art. 242 ustawy o finansach publicznych, z którego wynika konieczność 

równoważenia wydatków bieżących dochodami bieżącymi, ewentualną nadwyżką budżetową z lat 

ubiegłych lub wolnymi środkami. 

 
W roku 2018 sytuacja Gminy Bieliny była stabilna. Wskaźniki wykonania dochodów i wydatków należy 

ocenić jako prawidłowe. 

Realizując budżet w 2018 roku dokonywane były zmiany budżetu poprzez wydawanie zarządzeń 

dotyczące zmian w budżecie oraz zmian w planie finansowym, takich zarządzeń Wójt w roku 2018  

wydał 30. 

Wydano 3 944 decyzje w zakresie podatków lokalnych oraz w sprawie zwrotu podatku akcyzowego 

zawartego w cenie oleju napędowego. 

W roku 2018 Gmina realizowała zadania własne oraz zadania zlecone przez budżet państwa. 

Szczegółowa informacja dotycząca realizacji budżetu została przedstawiona w Sprawozdaniu  

z wykonania budżetu Gminy Bieliny za 2018 rok. 

2. Realizacja funduszu sołeckiego  
 
Fundusz sołecki  to pieniądze, które mają służyć poprawie warunków życia mieszkańców gminy. 

Fundusz jest wyodrębniany w budżecie gminy i przez cały czas pozostaje jego częścią. O przeznaczeniu 

funduszu sołeckiego decydują bezpośrednio mieszkańcy sołectw na zebraniach wiejskich. Decyzję o 

tym, na co zostanie przeznaczony fundusz sołecki podejmują, w głosowaniu jawnym, dorośli 

mieszkańcy sołectwa w trakcie zebrania wiejskiego. 
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Pieniądze z funduszu sołeckiego można wydać na zadania, które spełniają trzy warunki formalne: 

1) służą poprawie warunków życia mieszkańców 

2) są zadaniami własnymi gminy 

3) są zgodne ze strategią rozwoju gminy 

Gmina Bieliny po raz pierwszy zdecydowała się na wyodrębnienie z budżetu gminy na 2017r. funduszu 

sołeckiego (Uchwała Nr XIX/137/16 Rady Gminy Bieliny z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie 

wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki), kierując środki finansowe 

bezpośrednio do dyspozycji sołectw. Wdrożenie funduszu sołeckiego w gminie jest dobrowolne. 

Wydatki z funduszu sołeckiego w 2018 r. wyniosły 320 652,17zł na  realizację n/w zadań:  

 

1. Huta Koszary: remont  dwóch wiat przystankowych położonych w Hucie Koszary; 

2. Makoszyn: utwardzenie tłuczniem drogi Podlesie Wyprawy w stronę lasu; 

3. Belno: utwardzenie placu przed szkołą w Belnie kostką brukową przy bramie 

wjazdowej; 

4. Porąbki: wykonanie nawierzchni parkingu z kostki brukowej przy budynku Szkoły 

Podstawowej; 

5. Czaplów – Zofiówka: odmulenie rowu wzdłuż drogi gminnej przez Zofiówkę wraz  

z remontem uszkodzonych zjazdów; 

6. Bieliny Kapitulne: budowa oświetlenia drogowego ul. Graniczna 308012T – odcinek  I; 

7. Bieliny Poduchowne: budowa oświetlenia drogowego ul. Langiewicza na 

nieoświetlonym odcinku – odc. I; 

8. Huta Stara: rozbudowa istniejącego placu zabaw o urządzenia zabawowe oraz 

rozbudowa istniejącego placu zabaw o urządzenia siłowni zewnętrznej; 

9. Huta Szklana: rozbudowa siłowni zewnętrznej na parkingu w Hucie Szklanej oraz 

rozbudowa istniejącego placu zabaw na parkingu; 

10. Huta Nowa: doposażenie placu zabaw w miejscowości Huta Nowa o urządzenia siłowni 

zewnętrznej; 

11. Huta Podłysica: budowa siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej; 

12. Lechów: wykonanie ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej. 
 

3. Informacja o stanie mienia komunalnego  

Informacja o stanie mienia komunalnego na 31.12.2018 r. sporządzona została w oparciu o art. 267 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077) 

Gmina Bieliny posiada 152,6719 ha gruntów stanowiących mienie komunalne o wartości księgowej 

19 506 577,64 zł; w tym: 

a) Stanowiących własność o uregulowanym stanie prawnym - 135,6047 ha gruntów w tym: 

 Pod drogami  86,6722 ha 

 Grunty rolne 15,7841 ha 

 Lasy i zadrzewienia 8,2979 ha 

 Nieużytki 2,5071 ha 

 Łąki 2,3436 ha 

 Pastwiska 3,9474 ha  

 Tereny budowlane mieszkaniowe 16,0524 ha. 

 

Powierzchnia gruntów pod drogami i gruntami rolnymi powiększyła się w związku z zakupem i 

przejęciem działek pod poszerzenie dróg. W 2018 r. zakupiono 2 działki pod przepompownie ściekowe. 

 

b) W stanie posiadania ma 8,0020 ha; w tym:  

 grunty rolne 2,0900 ha 

 Pod drogami jest 1,3700 ha 
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 Pastwiska 2,1000 ha 

 Lasy i zadrzewienia 1,5800 ha 

 Nieużytki 0,8620 ha. 

 

c) Grunty stanowiące własność komunalną oddane przez Gminę w użytkowanie wieczyste 

zajmują powierzchnię 0,1200 ha, są sklasyfikowane jako  tereny zabudowy mieszkaniowo-

usługowej. Gmina nie posiada gruntów w użytkowaniu wieczystym. 

 

d) Grunty oddane w trwały zarząd jednostkom budżetowym (szkoły) –  9,1828 ha; w tym: 

 Pod drogami  0,1000 ha 

 Grunty rolne 2,4900 ha 

 Lasy i zadrzewienia 2,4000 ha 

 Łąki 0,5015 ha 

 Pastwiska 0,2100 ha  

 Tereny budowlane mieszkaniowe 3,4813 ha. 

 

Wartość księgowa środków trwałych administrowanych przez Urząd Gminy wynosi: 

 budynki                                                                         14 803 657,34 zł  

 obiekty inżynierii lądowej i wodnej                              80 507 101,37 zł, 

 kotły i maszyny energetyczne                                            132 580,30 zł, 

 maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania     485 053,54 zł, 

 maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne                      9 999,00 zł, 

 urządzenia techniczne                                                      2 582 319,10 zł, 

 środki transportu                                                              1 816 675,35 zł, 

 narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie               305 403,24 zł, 

 

 

Majątek gminy oddany w trwały zarząd jednostkom oświatowym: 

Wartość księgowa  mienia szkolnego wynosi:  22 507 662,09 zł, w tym grunty 273 867,49 zł. 

 

I. Gmina Bieliny  posiada akcje w  Banku Ochrony Środowiska: 32 akcje po 21 zł 250 akcji po 18zł  

wartość 5.172,00 zł i w Rolno-Spożywczym Rynku Hurtowym S.A. w Radomiu: 100 akcji po 50 zł 

wartość 5.000,00 zł. 

 

II. W omawianym okresie wpływy Gminy  z tytułu gospodarowania mieniem przedstawiały się 

następująco:  

 

 Z najmu i dzierżawy składników  majątkowych w kwocie:   66 951,99   zł 

 ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie:   175,61 zł 

 z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego 275,00 zł. 

 

Mienie komunalne nie jest obciążone hipoteką stanowiącą zabezpieczenie zaciągniętych kredytów  

i pożyczek. 

 

Informacja o zmianach w stanie mienia komunalnego w 2018 roku. 

 

1. Otrzymano nieodpłatnie od Związku Gmin Gór Świętokrzyskich pompownie  i sieć kanalizacji 

sanitarnej w Porąbkach, Kakoninie, Bielinach Daliance, Hucie Nowej Dworskie, Hucie Nowej; 

2. Wybudowano sieć kanalizacyjną z przyłączami w Bielinach Podlesiu; 

3. Wymieniono odcinek sieci wodociągowej w Czaplowie; 

4. Wybudowano sieć kanalizacyjną i  wodociągową w Bielinach  ul. Turystyczna etap I; 
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5. Wybudowano siłownie plenerowe ze strefą relaksu wraz z monitoringiem w Belnie, Lechowie, 

Hucie Starej, Bielinach, Hucie Podłysicy;  

6. Wybudowano odcinek oświetlenia drogowego przy ul. Granicznej w Bielinach; 

7. Wykonano Ławkę Niepodległości dla Samorządów przed budynkiem Centrum Tradycji.; 

8. Zakupiono zestawy do ratownictwa technicznego, medycznego dla jednostek OSP; 

9. Zakupiono i wymieniono kocioł centralnego ogrzewania kotłowni Szkoły Podstawowej  

w Bielinach; 

10. Przebudowano sieć dróg gminnych i lokalnych na terenie gminy Bieliny uszkodzonych w czasie 

nawalnego deszczu w maju 2018 roku; 

11. Wypłacono odszkodowania dla właścicieli działek położonych przy rozbudowanej drodze  

gminnej w Bielinach ul. Żeromskiego i Hucie Nowej; 

12. Wybudowano nową wiatę przystankową w Hucie Koszary; 

13. Utwardzono nawierzchnię kostką przy SP w Porąbkach i Belnie; 

14. Rozbudowano istniejące place zabaw w Hucie Starej i Hucie Szklanej. 

 

W roku 2018 Gmina otrzymała zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego  

w 2017 roku w wysokości 33 926,14 zł. 

 
 

III. Uchwały Rady Gminy Bieliny podjęte w 2018 roku 

 
Lp. Numer 

uchwały 

Data podjęcia Tytuł uchwały 

1. XLI/311/18 07.02.2018 w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

na lata 2018-2029 

2. XLI/312/18 07.02.2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok 

3. XLI/313/18 07.02.2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

4. XLI/314/18 07.02.2018 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla 

Województwa Świętokrzyskiego 

5. XLI/315/18 07.02.2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 

partnerskiej pomiędzy Gminą Bieliny i Gminą Górno w 

celu wspólnej realizacji zadania p.n.: „Opracowanie 

dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa 

chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 753 na odcinku 

Wola Jachowa - Bieliny” 

6. XLI/316/18 07.02.2018 w sprawie zmiany uchwały nr VI/50/15 Rady Gminy 

Bieliny z dnia 14 kwietnia 2015 roku w sprawie 

sposobu poboru podatków, określenia inkasentów i 

wysokości wynagrodzenia za inkaso 

7. XLI/317/18 07.02.2018 w sprawie zmiany uchwały nr VI/49/15 Rady Gminy 

Bieliny z dnia 14 kwietnia 2015 roku w sprawie  

zarządzenia  poboru opłaty za zagospodarowanie 

odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz 

wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za 

inkaso 

8. XLI/318/18 07.02.2018 zmieniająca uchwałę Nr XXX/198/13 Rady Gminy 

Bieliny z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie podziału 

gminy Bieliny na stałe obwody głosowania, ustalenia 

ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji 

wyborczych 

9. XLI/319/18 07.02.2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/145/12 Rady 

Gminy Bieliny z dnia 24 września 2012 r. w/s 

określenia przystanków komunikacyjnych, których 



11 
 

właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bieliny 

oraz warunków i zasad korzystania z nich 

10. XLI/320/18 07.02.2018 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części 

nieruchomości rolnej stanowiącej własność Gminy 

Bieliny, położonej w Makoszynie – na czas do trzech lat 

 XLI/321/18 07.02.2018 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części 

nieruchomości rolnej stanowiącej własność Gminy 

Bieliny, położonej w Makoszynie – na czas do trzech lat 

 XLI/322/18 07.02.2018 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian prawa 

do użytkowania nieruchomości 

 XLI/323/18 07.02.2018 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie 

wieczyste, gruntu stanowiącego własność Gminy 

Bieliny położonego w Hucie Szklanej 

 XLI/324/18 07.02.2018 w sprawie zatwierdzenia Zarządzenie Nr 0050.24.2017 

Wójta Gminy Bieliny z dnia 29 marca 2017r. w/s 

zatwierdzenia Planu działań w zakresie rozwoju 

turystyki w Gminie Bieliny do roku 2023 w oparciu o 

zasoby endogeniczne 

 XLI/325/18 07.02.2018 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w 

Rodzinie dla Gminy Bieliny na lata 2018-2022 

 XLI/326/18 07.02.2018 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji 

Rady Gminy na 2018 rok 

 XLII/327/18 27.03.2018 w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

na lata 2018-2029 

 XLII/328/18 27.03.2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok 

 XLII/329/18 27.03.2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy 

Górno 

 XLII/330/18 27.03.2018 w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków 

stanowiących fundusz sołecki 

 XLII/331/18 27.03.2018 w sprawie zmiany w Statucie Gminy Bieliny 

 XLII/332/18 27.03.2018 w sprawie podziału Gminy Bieliny na okręgi wyborcze, 

ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych 

wybieranych w każdym okręgu wyborczym 

 XLII/333/18 27.03.2018 w sprawie podziału Gminy Bieliny na stałe obwody 

głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib 

obwodowych komisji wyborczych 

 XLII/334/18 27.03.2018 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad odpłatności 

za pobyt w ośrodkach  wsparcia i mieszkaniach 

chronionych 

 XLII/335/18 27.03.2018 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi  oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Gminy Bieliny w 2018 r.” 

 XLII/336/18 27.03.2018 w sprawie przyjęcia planu działań w z zakresie rozwoju 

turystyki w Gminie Bieliny do roku 2023 w oparciu  

o zasoby endogeniczne  

 XLII/337/18 27.03.2018 w sprawie zmian w Gminnym Programie Rewitalizacji 

Gminy Bieliny na lata 2016-2025 

 XLII/338/18 27.03.2018 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do 

Inicjatywy Klastrowej Stowarzyszenia Świętokrzyskie 

Efektywne Wykorzystywanie Energii 

 XLIII/339/18 08.05.2018 w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

na lata 2018-2029 

 XLIII/340/18 08.05.2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok 



12 
 

  

XLIII/341/18 

 

08.05.2018 

w sprawie odstępstwa od zakazu  spożywania  napojów 

alkoholowych w miejscach publicznych na terenie 

Gminy Bieliny  

 XLIII/342/18 08.05.2018 w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/308/17 rady Gminy 

Bieliny z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie 

uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy 

Bieliny na 2018 rok  

 XLIII/343/18 08.05.2018 w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/309/18 Rady Gminy 

Bieliny z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie 

uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii na 2018 roku 

 XLIII/344/18 08.05.2018 w sprawie  określenia opłat za korzystanie z 

wychowania przedszkolnego w gminie Bieliny 

 XLIII/345/18 08.05.2018 w sprawie zmiany uchwały NR XLVI/335/14 Rady 

Gminy w Bielinach z dnia 15 kwietnia 2014 w sprawie 

zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, 

którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w 

sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, 

obowiązujących w szkołach i placówkach oświatowych 

prowadzonych przez Gminę Bieliny.  

 XLIII/346/18 08.05.2018 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od 

obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 

dzierżawy pomieszczenia zlokalizowanego na 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bieliny, 

położonej w Makoszynie 

 XLIII/347/18 08.05.2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Bieliny-miejscowości Belno 

 XLIII/348/18 08.05.2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Bieliny-miejscowości Bieliny 

 XLIII/349/18 08.05.2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Bieliny-miejscowości Czaplów 

 XLIII/350/18 08.05.2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Bieliny-miejscowości Górki 

Napękowskie 

 XLIII/351/18 08.05.2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Bieliny-miejscowości Huta 

Nowa 

 XLIII/352/18 08.05.2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Bieliny-miejscowości Huta 

Podłysica 

  

XLIII/353/18 

 

08.05.2018 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Bieliny-miejscowości Huta 

Stara 

 XLIII/354/18 08.05.2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Bieliny-miejscowości Huta 

Koszary 

 XLIII/355/18 08.05.2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Bieliny-miejscowości Kakonin 

  

XLIII/356/18 

 

08.05.2018 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Bieliny-miejscowości Lechów 
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 XLIII/357/18 08.05.2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Bieliny - miejscowości 

Makoszyn 

 XLIII/358/18 08.05.2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Bieliny-miejscowości Napęków 

 XLIII/359/18 08.05.2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Bieliny-miejscowości Porąbki 

 XLIV/360/18 14.06.2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017r 

 XLIV/361/18 14.06.2018 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Bieliny za 

2017 rok 

 XLIV/362/18 14.06.2018 w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

na lata 2018-2029 

 XLIV/363/18 14.06.2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok 

 XLIV/364/18 14.06.2018 w sprawie ustalenia maksymalnej  liczby zezwoleń  na 

sprzedaż   napojów alkoholowych przeznaczonych  do 

spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu 

sprzedaży oraz zasad  usytuowania  na terenie Gminy 

Bieliny miejsc sprzedaży i podawania napojów 

alkoholowych 

 XLIV/365/18 14.06.2018 w sprawie przekazania projektu regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków organowi 

regulacyjnemu do zaopiniowania 

 XLIV/366/18 14.06.2018 w sprawie ustalenia dopłat z budżetu gminy do taryf dla 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego 

odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bieliny 

 XLIV/367/18 14.06.2018 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 

dotychczasowym dzierżawcom obiektów handlowych 

zlokalizowanych na nieruchomości stanowiących 

własność Gminy Bieliny położonych w Hucie Szklanej 

– na czas do trzech lat 

 XLIV/368/18 14.06.2018 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Kielcach skargi przewoźnika na 

uchwałę Rady Gminy Bieliny Nr XXIII/144/12z dnia 

24 września 2012 r. w sprawie ustalenia stawki opłat za 

korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie 

Gminy Bieliny  

 XLIV/369/18 14.06.2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 

Kieleckiego 

 XLIV/370/18 14.06.2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta 

 XLV/371/18 08.08.2018 w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

na lata 2018-2029 

 XLV/372/18 08.08.2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok 

 XLV/373/18 08.08.2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/369/18 Rady 

Gminy Bieliny z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego 

 XLV/374/18 08.08.2018 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do 

prowadzonego przez Gminę Bieliny rejestru żłobków i 

klubów dziecięcych. 

 XLV/375/18 08.08.2018 w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/201/16 Rady 

Gminy Bieliny z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie 

przekształcenia jednostki organizacyjnej będącej 

jednostką budżetową Gminy Bieliny „Zespołu Obsługi 
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Oświaty” w jednostkę budżetową Gminy Bieliny 

„Samorządowe Centrum Usług Wspólnych” 

 XLV/376/18 08.08.2018 w sprawie upoważnienia kierownika Samorządowego 

Centrum Usług Wspólnych w Bielinach do załatwiania 

indywidualnych spraw z zakresu administracji 

publicznej w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3. 

 XLV/377/18 08.08.2018 w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/336/14 Rady 

Gminy Bieliny z dnia 15 kwietnia 2014 roku w sprawie 

utworzenia Punktów Przedszkolnych na terenie gminy 

Bieliny 

 XLV/378/18 08.08.2018 w sprawie odstąpienia od realizacji programu 

profilaktyki zakażeń meningokokowych na lata 2017-

2019 

 XLV/379/18 08.08.2018 w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i 

odprowadzania ścieków w Gminie Bieliny.  

 XLVI/380/18 14.09.2018 w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

na lata 2018-2029 

 XLVI/381/18 14.09.2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok 

 XLVI/382/18 14.09.2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 

Kieleckiego 

 XLVII/383/18 12.10.2018 w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

na lata 2018-2029 

 XLVII/384/18 12.10.2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok 

 XLVIII/385/18 30.10.2018 w sprawie zmiany Statutu Gminy Bieliny 

 XLVIII/386/18 30.10.2018 w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy 

uchwałodawczej 

 I/1/18 

 

19.11.2018 w/s wyboru przewodniczącego Rady Gminy Bieliny 

 I/2/18 19.11.2018 w/s wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy 

Bieliny 

 I/3/18 19.11.2018 w/s powołania przewodniczących stałych komisji 

Rady Gminy Bieliny 

 I/4/18 19.11.2018 w/s zatwierdzenia pozostałych członków stałych 

komisji Rady Gminy Bieliny 

 I/5/18 19.11.2018 w/s ustalenia wynagrodzenia Wójta 

 II/6/18 29.11.2018 w/s zmian w budżecie gminy na 2018 r. 

 II/7/18 29.11.2018 w/s obniżenia ceny skupu żyta przyjmowaną jako 

podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze 

Gminy Bieliny 

 II/8/18 29.11.2018 w/s obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę 

sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa 

obliczania podatku leśnego na obszarze Gminy Bieliny 

 II/9/18 29.11.2018 w/s określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości 

  

II/10/18 

 

29.11.2018 

w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy 

Bieliny z Organizacjami Pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 

2019 roku  

 II/11/18 29.11.2018 w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/308/17 rady Gminy 

Bieliny z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie 

uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy 

Bieliny na 2018 rok 
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 II/12/18 29.11.2018 w sprawie wyznaczenia reprezentanta do Zgromadzenia 

Związku Gmin Gór Świętokrzyskich 

 III/13/18 21.12.2018 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Bieliny na lata 2019-2033 

 III/14/18 21.12.2018 w sprawie przyjęcia budżetu Gminy na 2019 rok 

 III/15/18 21.12.2018 w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

na lata 2018-2029 

 III/16/18 21.12.2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok 

 III/17/18 21.12.2018 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych dla Gminy Bieliny na 2019 rok 

 III/18/18 21.12.2018 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok 

 III/19/18 

 

21.12.2018 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu 

osłonowego gminy Bieliny „Posiłek w szkole i w 

domu” na lata 2019-2023 

 III/20/18 21.12.2018 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w 

celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego 

rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na 

lata 2019-2023 

 III/21/18 21.12.2018 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków z zakresie 

dożywiania w formie posiłku lub świadczenia 

rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla 

osób objętych wieloletnim rządowym programem 

"Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023 

 IV/22/18 31.12.2018 w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

na lata 2018-2029 

 IV/23/18 31.12.2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok 

 IV/24/18 31.12.2018 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na 

lata 2019 – 2033 

 IV/25/18 31.12.2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok 

 IV/26/18 31.12.2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 

Kieleckiego 

 IV/27/18 31.12.2018 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/314/18 Rady 

Gminy Bieliny z dnia 7 lutego 2018 roku w sprawie 

udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa 

Świętokrzyskiego 

 IV/28/18 31.12.2018 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/382/18 Rady 

Gminy Bieliny z dnia 14 września 2018 r. w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego 

 IV/29/18 31.12.2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 

partnerskiej pomiędzy Gminą Bieliny, Szkołą Główną 

Turystyki i Rekreacji w Warszawie oraz Fundacją 

Optimum Pareto w celu wspólnej realizacji projektu 

p.n. „UTrzelnia. Warszawsko – Bieliński Uniwersytet 

Trzeciego Wieku” 

 IV/30/18 31.12.2018 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/166/16 Rady 

Gminy Bieliny z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie 

powołania Gminnej Rady Seniorów w Bielinach oraz 

nadania jej statutu 
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 IV/31/18 31.12.2018 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy 

Bieliny w roku 2019 do projektu  pn. „Mamy na siebie 

plan! Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców 

gminy Bieliny” realizowanego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego 

Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa 9 „Włączenie 

społeczne i walka z ubóstwem”, Działanie 9.1 

„Aktywna integracja zwiększająca szanse na 

zatrudnienie (projekt pozakonkursowy)” 

 IV/32/18 31.12.2018 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy 

Bieliny do partnerstwa w realizacji projektu pod nazwą  

„Centrum Usług – współpraca na rzecz społeczności 

lokalnej” w trybie pozakonkursowym w ramach Osi 

Priorytetowej 9, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do 

wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, 

Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług 

społecznych 

 III/21/18 21.12.2018 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków  

z zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia 

rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla 

osób objętych wieloletnim rządowym programem 

"Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023 

 IV/22/18 31.12.2018 w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

na lata 2018-2029 

 IV/23/18 31.12.2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok 

 IV/24/18 31.12.2018 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na 

lata 2019 – 2033 

 
 
 

IV.   Realizacja polityk, programów i strategii  
 
W gminie Bieliny w 2018 r. obowiązywały i realizowane były następujące dokumenty strategiczne: 

 
 

1. Strategia rozwoju Gminy Bieliny  

 
Strategia Rozwoju gminy Bieliny do roku 2020 została przyjęta Uchwałą Nr L/359/14 Rady Gminy 

Bieliny z dnia 10 września 2014r. w sprawie przyjęcia do realizacji Strategii Rozwoju Gminy Bieliny 

do roku 2020.  Strategia określa główne kierunki rozwoju w kontekście perspektywy finansowej 2014-

2020 i jest długofalowym scenariuszem rozwoju gminy.  

W strategii określono wizję - docelowy stan gminy w przyszłości „Gmina, która dzięki rozwiniętej 

infrastrukturze i sprawnemu działaniu instytucji publicznych jest przyjazna mieszkańcom, 

turystom i inwestorom oraz rozwija się w sposób zrównoważony.” 

Określono również misję gminy – „ Dbać o jakość życia mieszkańców gminy podnosząc jakość usług 

publicznych i rozwijając infrastrukturę gminną. Wspierać rozwój turystyki i przedsiębiorczości 

poprawiając warunki pracy i wypoczynku na terenie gminy.” 

Strategia Zakłada cele i kierunki działań, które będą realizowały wizję rozwoju gminy Bieliny. 

Aby osiągnąć przyjętą w strategii wizję gminy określono cele strategiczne, cele operacyjne  

i kierunki działań.  
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Cele strategiczne  i operacyjne w rozwoju gminy zostały sformułowane następująco: 

Cel strategiczny 1 

Wzrost atrakcyjności gminy Bieliny jako miejsca zamieszkania 

 

Cele operacyjne dla celu strategicznego 1 

1.1. Rozbudowa infrastruktury komunalnej i ochrony środowiska, w tym: 

1)      Doprowadzenie sieci kanalizacyjnej do miejscowości w południowej części gminy 

2)     Termomodernizacja budynków instytucji gminnych 

3)      Wspieranie inwestycji w Odnawialne Źródła Energii na terenie Gminy 

 

1.2. Rozwój sieci komunikacji zbiorowej, w tym: 

1) Wsparcie rozwoju sieci prywatnych przewoźników na terenie Gminy 

2) Zawarcie umowy z kieleckim MPK 

 

1.3. Poszerzenie oferty instytucji oświaty, w tym:  

1) Poprawa dostępności opieki przedszkolnej (przedłużenie godzin działania przedszkoli) 

2) Pozyskanie środków zewnętrznych i rozwój oferty zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i 

młodzieży. 

 

1.4. Poszerzenie oferty opieki zdrowotnej, w tym: 

1) Wsparcie poszerzenia oferty w ośrodku zdrowia o opiekę lekarzy specjalistów 

Cel strategiczny 2 

Wzrost atrakcyjności gminy Bieliny, jako miejsca wypoczynku 

 

Cele operacyjne dla celu strategicznego 2 

2.1. Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej,  

2.2.  Rozwój bazy noclegowej i gastronomicznej 

2.3. Promocja spójnej oferty turystycznej gminy, w tym: 

1) Promocja gminy na targach i imprezach branżowych 

2) Promocja gminy jako miejsca  wypoczynku w mediach 

Cel strategiczny 3 

Wzrost atrakcyjności gminy Bieliny, jako miejsca prowadzenia biznesu 

 

Cele operacyjne dla celu strategicznego 3 

3.1. Modernizacja infrastruktury drogowej, w tym:  

1) Wsparcie budowy drogi ekspresowej S74 i węzłów na terenie gminy 

2) Modernizacja dróg gminnych i udział w modernizacji dróg powiatowych 

3) Budowa chodników i oświetlenia przy najbardziej ruchliwych drogach 

 

3.2. Przygotowanie terenów inwestycyjnych, w tym:  

1) Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego całą gminę, 

uwzględniającego wyznaczenie terenów przeznaczonych pod inwestycje 

2) Uzbrojenie techniczne terenów inwestycyjnych 
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3.3. Rozwój rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego, w tym:  

1) Wspieranie rozwoju gospodarstw ekologicznych 

2) Wspieranie łączenia się rolników w grupy producenckie 

 

 

Cele strategiczne i cele operacyjne wyznaczają obszary, w których koncentrują się środki i wysiłki 

gminy w kolejnych latach obowiązywania Strategii. 

 

Strategia Rozwoju Gminy Bieliny to dokument, w którym ujęte zostały najważniejsze cele oraz 

uwarunkowania rozwoju gminy Bieliny. Zawarty w dokumencie długookresowy plan działania wraz  

z celami kluczowymi dla osiągnięcia przyjętych założeń jest podstawą prowadzenia przez władze 

samorządowe Gminy Bieliny polityki społeczno-gospodarczej do 2020 roku. Taki horyzont czasowy 

wynika przede wszystkim z konieczności wpisania Strategii w dokumenty strategiczne na poziomie 

regionalnym, krajowym i unijnym (w obowiązującej perspektywie finansowej 2014-2020). Zgodność 

celów strategii z dokumentami strategicznymi na wyższym szczeblu – strategią powiatu i województwa,  

a także krajowymi i unijnymi dokumentami horyzontalnymi – umożliwia sprawne pozyskiwanie 

finansowych środków zewnętrznych oraz dalszą współpracę z władzami na szczeblu powiatowym  

i wojewódzkim. 

Głównym zadaniem Strategii Rozwoju jest systematyzacja działań samorządu Gminy. 

 Strategia Rozwoju Gminy Bieliny do 2020 roku została przygotowana w 2014 roku w celu 

wskazania kierunku, w którym władze samorządowe gminy powinny zarządzać. Drugim bardzo 

ważnym celem opracowania Strategii Rozwoju jest umożliwienie gminnym jednostkom 

organizacyjnym ubieganie się o środki unijne na realizację swoich zadań. Z tego też względu działania 

ujęte w Strategii Rozwoju mają szerszy konspekt a czasem wręcz horyzontalny zasięg, aby nie zostać 

wykluczonym  

z konkursów o środki unijne w przypadku braku odpowiednich zapisów w Strategii. 

 

2. Studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego zagospodarowania 

gminy  
 
Gmina Bieliny od 2000 r. realizuje politykę przestrzenną zgodnie z zasadami, określonymi w „Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bieliny”, przyjętym Uchwałą  

Nr XVII/20/2000 Rady Gminy w Bielinach z dnia 27 września 2000 r. 

Studium zostało zmienione Uchwałą Nr XXX/214/05 Rady Gminy w Bielinach z dnia  

30 listopada 2005 r. Zmiana Studium nastąpiła w wyniku m. in.: korekty przebiegu trasy drogi 

ekspresowej S-74, wyznaczenia nowego cmentarza w Bielinach i poszerzenia istniejącego w 

Makoszynie, konieczności wyznaczenia nowych terenów pod inwestycje budownictwa 

mieszkaniowego i usługowego oraz  

w związku z opracowywaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla 

poszczególnych sołectw. 

 

Obowiązek sporządzenia i uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego wynika z ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym. 

 
Obwiązujące w 2018 r. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 

Bieliny zostało uchwalone Uchwałą Nr XXXVIII/292/17 Rady Gminy Bieliny z dnia 30 listopada 2017 

r. Dokument określa politykę przestrzenną gminy, w tym lokalne zasady zagospodarowania 

przestrzennego, po uprzednim rozpoznaniu uwarunkowań rozwoju gminy. 

Sporządzenie nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Bieliny wywołane zostało uchwałą Nr VII/37/11 Rady Gminy Bieliny z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie 
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przystąpienia do sporządzenia projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy Bieliny.  

Zmianą Studium objęto cały obszar w granicach administracyjnych Gminy. Do zmiany przystąpiono  

z uwagi na: 

1) potrzebę aktualizacji danych i analiz dotyczących diagnozy stanu istniejącego oraz 

uwarunkowań; 

2) potrzebę pozytywnego rozpatrzenia szeregu wniosków osób fizycznych dotyczących 

poszerzenia terenów inwestycyjnych bądź budowlanych w miejscach gdzie nie narusza to 

przepisów odrębnych; 

3) aktualizacji danych zawartych w nowych dokumentach programowych przyjętych przez Radę 

Gminy 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest opracowaniem 

strategicznym, dotyczącym Gminy Bieliny w jej granicach administracyjnych. 

Studium nie stanowi aktu prawa miejscowego, jednak jego ustalenia są wiążące dla organów Gminy 

przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, stanowiąc dokument o 

charakterze aktu kierownictwa wewnętrznego – zobowiązują władze samorządowe do prowadzenia 

określonej w nim polityki przestrzennej. 

W Studium określono główne funkcje rozwoju Gminy Bieliny wraz z oceną stopnia ich zaawansowania 

oraz potencjalnych możliwości rozwoju. 

Nadrzędnym celem Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 

Gminy Bieliny jest: kształtowanie zrównoważonej struktury przestrzennej, pozwalającej na ochronę, 

wykorzystanie zasobów i walorów gminy oraz realizację wielokierunkowych potrzeb rozwojowych,  

w szczególności jej „zadań własnych" i zobowiązań w zakresie zadań ponadlokalnych. 

Działania te należy prowadzić z uwzględnieniem obowiązku ochrony środowiska kulturowego  

i przyrodniczego, na podstawie uwarunkowań fizjograficznych, przyrodniczych, kulturowych, 

zainwestowania, przepisów prawnych i sytuacji demograficzno-gospodarczej Gminy. 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest opracowaniem 

kierunkowym, stanowiącym zestaw wytycznych dla decyzji planistycznych podejmowanych przez 

władze Gminy. Decyzje te realizowane są poprzez uchwalenie planów zagospodarowania 

przestrzennego. 

Obowiązujące w 2018 r. Studium stanowiło podstawę zakończenia prac nad zmianami planów 

zagospodarowania przestrzennego i podjęcia uchwał w sprawie uchwalenia planów zagospodarowania 

przestrzennego. 
 

3. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego  

Gmina Bieliny pokryta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w 100%. 

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego zostały uchwalone dla każdej miejscowości 

oddzielnie.  

Obowiązek sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego ustalony Studium 

wynika z istniejących uwarunkowań oraz planowanego rozwoju Gminy, w myśl przepisów ustawy  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która mówi: plan miejscowy sporządza się 

obowiązkowo, jeżeli wymagają tego przepisy odrębne. Przepisami odrębnymi, nakładającymi na gminę 

obowiązek sporządzenia planu miejscowego są przepisy ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie 

gruntów rolnych  

i leśnych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1205 z poźn. zm.), która mówi: „przeznaczenie gruntów rolnych  

i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne dokonuje się w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego”. 
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Do lipca 2018 roku funkcjonowało 14 Planów Zagospodarowania Przestrzennego przyjętych 

Uchwałami Rady Gminy Bieliny w roku 2006. W latach 2011-2012 Rada Gminy Bieliny podjęła 

uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu. W maju 2018 roku zostały zakończone 

prace dotyczące zmiany planu zagospodarowania i  podjęte zostały nowe uchwały, które obowiązują od 

18 lipca 2018 roku. Rozstrzygnięcia nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego nie generują znaczących 

utrudnień, bowiem dotyczą jedynie niewielkich obszarów w poszczególnych miejscowościach, na 

których nadal obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego przyjęte uchwałami Rady 

Gminy Bieliny w 2006 r. 

Na podstawie dokonanych w Studium analiz, w planach zagospodarowania przestrzennego wyznaczono 

tereny przeznaczone pod zabudowę, w perspektywie na okres max. 30 lat z uwzględnieniem nowych 

terenów inwestycyjnych w ramach wszystkich planowanych funkcji zabudowy.  

Z uwagi na niepewność procesów rozwojowych przyjęto zwiększenie zapotrzebowania   

w stosunku do wyników analizy na poziomie max. 30% co umożliwia harmonijny i dalekowzroczny 

rozwój gminy, ułatwia sprawne reakcje polityki przestrzennej samorządu na zmiany zachodzące  

w strukturze przestrzennej oraz na poziomie społecznym. 

Optymalne obszary zabudowy, spełniające potrzeby mieszkańców wyrażone we wnioskach  

i w obowiązujących planach miejscowych oraz potrzeby w zakresie wskazania potencjału 

inwestycyjnego dla przyszłych inwestorów zostały zaplanowane z uwzględnieniem walorów 

przyrodniczych oraz uwarunkowań fizjograficznych, ochrony środowiska i elementów krajobrazu 

kulturowego.  

Plany nie przewidują nowych obszarów pod zabudowę, wymagających znaczących inwestycji 

samorządu gminy w zakresie dostępu do dróg publicznych lub infrastruktury technicznej, gdyż 

wyznaczone tereny budowlane znajdują się w większości przy istniejących drogach publicznych, 

posiadają dostęp do ciągle rozbudowywanych sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej. Tereny 

zabudowy zostały wyznaczone rzetelnie jako naturalna kontynuacja istniejącego układu osadniczego 

oraz wcześniejszych działań samorządu w zakresie infrastruktury. 
 

Zapotrzebowanie na nowe tereny budowlane wyrażone we wnioskach o zmianę przeznaczenia  

a także wynikające z analizy struktury przestrzennej poszczególnych miejscowości oraz czynników 

predysponujących poszczególne obszary do rozwoju inwestycyjnego wykazuje, iż nowe tereny 

uruchomiane w ramach dalekowzrocznego planu rozwojowego gminy nie są rozbieżne z możliwościami 

finansowania zadań własnych gminy. Należy podkreślić brak konieczności poniesienia znacznych 

kosztów na rozbudowę układu komunikacyjnego oraz infrastruktury komunalnej, z uwagi na fakt, iż 

planowana zabudowa wyznaczona jest wzdłuż istniejących układów komunikacyjnych, bądź układów 

realizowanych w ramach inwestycji ponadlokalnych, oraz fakt dobrego zwodociągowania gminy  

i dobrego poziomu dostępu do sieci kanalizacji gminnej.  
 

W 2018 roku wydano 270 zaświadczeń oraz wypisów i wyrysów z mpzp. Zaopiniowano zgodność 

wykonywania podziału działek w 52 przypadkach – tzw. wstępny podział nieruchomości. 

 

4.  Gminny program rewitalizacji  
 

Gminny Program Rewitalizacji Gminny Bieliny został przyjęty uchwałą Nr XXVI/189/16 z dnia  

11 listopada 2016 roku, zmieniony Uchwałą Nr XXXII/249/17 Rady Gminy Bieliny z dnia 24 maja 

2017roku oraz Uchwałą Nr XXXV/272/17 Rady Gminy Bieliny z dnia 26 września 2017 r.  

W „Programie…” została określona misja: „Kreowanie wizerunku Gminy Bieliny jako miejsca  

o wysoko rozwiniętej sferze gospodarczej i społecznej, przyjaznego mieszkańcom, turystom oraz 

inwestorom, wynikającego z aktywnego zaangażowania lokalnej społeczności w sprawy gminy. 

Pielęgnacja tradycji i kultury, wsparcie turystyki i strefy gospodarczej przyczyni się do kontynuacji 

zrównoważonego rozwoju gminy, determinującego wysoki poziom zadowolenia z usług publicznych, 

infrastruktury społecznej i technicznej oraz możliwości wypoczynku.”  

 

Realizacja „Programu…” opiera się na działaniach, które pozwolą na wyprowadzenie ze stanu 

kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działanie w sferze społecznej, gospodarczej oraz 
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przestrzenno - środowiskowej. Do każdej sfery został opracowany główny cel strategiczny, do którego 

następnie dopasowano uszczegółowione cele operacyjne. Do trzech głównych celów strategicznych 

należą: 

1. Wzrost zaspokojenia stopnia potrzeb społecznych oraz przeciwdziałanie wykluczeniu 

społecznemu. 

Cele operacyjne: 

 zapewnienie źródła utrzymania oraz dostępu do podstawowych usług społecznych  

 rozwój infrastruktury społecznej, zapewniającej wysoką jakość życia mieszkańców, 

 stworzenie atrakcyjnego środowiska życia, zapewniającego ustanie zjawiska emigracji 

ludności poza obszar gminy, 

2. Wykorzystanie potencjału rozwojowego gminy oraz wspieranie przedsiębiorczości wśród 

mieszkańców, 

Cele operacyjne: 

 stworzenie atrakcyjnego środowiska (terenów inwestycyjnych) celem wspierania 

rozwoju przedsiębiorczości, 

 aktywizacja zawodowa społeczeństwa poprzez wzrost popytu na pracę oraz wzrost 

efektywności kształcenia i programy rozwojowe, 

 stworzenie warunków do rozwoju przemysłu przetwórstwa spożywczego oraz 

intensyfikacja rolnictwa, 

3. Dostosowanie infrastruktury do potrzeb różnych grup społecznych w celu poprawy stanu 

przestrzeni publicznej oraz ochrona środowiska naturalnego.  

Cele operacyjne: 

 powiększenie infrastruktury noclegowej, rekreacyjnej oraz gastronomi,  

 polepszenie warunków technicznych budynków i infrastruktury drogowej usytuowanej 

na terenie  zdegradowanym, 

 zrównoważony rozwój ładu przestrzennego z zachowaniem jakości środowiska 

naturalnego. 

 

 „Program…” jest dokumentem operacyjnym będącym jednym z głównych instrumentów 

zintegrowanego systemu zarządzanie rozwojem miejscowości. W programie zamieszczono strategię 

trwałego rozwiązania zidentyfikowanych problemów w formie szczegółowego i wieloletniego planu 

działań. Poprzez rewitalizację można rozumieć kompleksowy program remontów, modernizacji 

zabudowy i przestrzeni publicznych, rewaloryzacji zabytków na wybranym obszarze. Obszar 

wymagający rewitalizacji wskazany został na podstawie diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i 

przestrzenno - gospodarczej oraz analizy warunków w poszczególnych częściach miejscowości, opartej 

o konkretne wskaźniki pozwalające zidentyfikować zjawiska kryzysowe.  

   

Prace związane z opracowaniem Programu Rewitalizacji Gminy Bieliny na lata 2016-2025 zostały 

zapoczątkowane Uchwałą Nr XV/112/15 Rady Gminy Bieliny z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie 

przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Bieliny na lata 2016 – 2025. 

Dokument ten pozwoli określić priorytetowe działania zmierzające do poprawy warunków życia na 

terenach wymagających szczególnego wsparcia. 
 

Obszar rewitalizacji stanowi łącznie  2,4% powierzchni Gminy Bieliny i jest zamieszkały przez 29,1% 

ludności Gminy Bieliny. Obszar rewitalizacji składa się z niegraniczących ze sobą podobszarów co jest 

dopuszczalne w świetle przepisów ustawy o rewitalizacji. Są to:  Bieliny, Porąbki, Huta Nowa i Huta 

Szklana.  

Dzięki wdrożeniu Gminnego Programu Rewitalizacji zwiększy się atrakcyjność gospodarcza Gminy 

Bieliny, a co za tym idzie stworzona zostanie szansa do powstania nowych podmiotów gospodarczych 

oraz miejsc pracy. Wprowadzenie działań zaplanowanych w Gminny Programie Rewitalizacji pozwoli 

na rozwój kulturalno-społeczny obszarów wskazanych do rewitalizacji, a co za tym idzie na 

przeciwdziałanie wykluczeniu kulturalnemu mieszkańców. Objęcie danego obszaru GPR stanowi 

podstawę do ubiegania się o dofinansowanie poszczególnych przedsięwzięć w ramach funduszy 

zewnętrznych, w tym środków Unii Europejskiej. 
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W Gminnym Programie Rewitalizacji zaplanowano realizację projektów kluczowych oraz 

zamieszczono charakterystykę pozostałych przedsięwzięć/projektów rewitalizacyjnych. 

W 2018 roku realizowano n/w projekty/przedsięwzięcia kluczowe:  

1) Bielińskie stacje wsparcia 

2) Poprawa dostępności infrastruktury sportowo- rekreacyjnej poprzez przebudowę i remont   

stadionu sportowego w Bielinach 

3) Podniesienie poziomu świadczonych usług medycznych oraz ich dostępności poprzez 

przebudowę i remont ośrodka zdrowia na podobszarze Bieliny 

4) Świętokrzyska Zagroda Kultury- rozbudowa Osady Średniowiecznej w Hucie Szklanej 

5) Przebudowa i remont zdegradowanego budynku „Domu Nauczyciela” w Porąbkach oraz 

adaptacja na mieszkania socjalne 

Ponadto realizowano szereg projektów/przedsięwzięć, które wpisują się zakresem w charakterystykę 

pozostałych przedsięwzięć/projektów rewitalizacyjnych i służą realizacji założonych celów.  

 

5.   Plan wykorzystania zasobu nieruchomości gminnych   
 

Zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. 

Dz. U. z 2018 r. poz.2204 ze zm.) do gminnego zasobu nieruchomości należą nieruchomości, które 

stanowią przedmiot własności gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste oraz nieruchomości 

będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy. Gminnym zasobem nieruchomości gospodaruje 

Wójt Gminy Bieliny. 

Podstawą sporządzenia Planu wykorzystania zasobu nieruchomości gminnych jest art. 23 i 25 ustawy  

z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami. 

 

W zasobie Gminy Bieliny, który podlegał gospodarowaniu na dzień 31.12.2018 r. znajdowały się 

tereny o łącznej powierzchni 1 426 815 m2 o łącznej wartości 19 506 577,64 zł. 

Powierzchnia nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych 

wyniosła 1 200 m2. 

 

Gminny zasób nieruchomości – podsumowanie obrębami (bez użytkowania wieczystego) 

 

Lp. Obręb  Ilość działek Powierzchnia m2 

1. BELNO 34 88 697 

2. BIELINY KAPITULNE 158 143 771 

3. BIELINY PODUCHOWNE 160 118 823 

4. CZAPLÓW 77 66 954 

5. KAKONIN 9 14 529 

6. LECHÓW 74 243 494 

7. MAKOSZYN 91 183 106 

8. HUTA NOWA 58 127 598 

9. HUTA PODŁYSICA 19 61 317 

10. PORĄBKI 10 12 674 

11. HUTA STARA 15 49 978 

12. HUTA SZKLANA 24 50 529 

13. HUTA STARA KOSZARY 14 42 735 

14. NAPĘKÓW 26 11 200 

15. GÓRKI NAPĘKOWSKIE 52 21 410 

 Razem  821 1 426 815 
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Powierzchnia nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych  

i prawnych- podsumowanie obrębami  
 

Lp. Obręb  Ilość działek Powierzchnia m2 

1. CZAPLÓW 1 0,1200 

 Razem  1 0,1200 

 
 

Gmina Bieliny gospodaruje zasobem nieruchomości zgodnie z zasadami racjonalnej gospodarki, na 

podstawie obowiązujących przepisów prawa, uwzględniając w pierwszej kolejności społeczności 

lokalnej i realizację zadań publicznych. Gminny zasób nieruchomości jest wykorzystywany na cele 

rozwojowe gminy, w tym cele inwestycyjne – dotyczy to w szczególności realizacji urządzeń 

infrastruktury technicznej. 
 

Nabywanie nieruchomości przez Gminę Bieliny  w 2018 roku realizowane było w związku z realizacją 

zadań własnych w ramach posiadanych środków finansowych zaplanowanych w budżecie. 
 

Gminny zasób nieruchomości wykorzystywany jest zgodnie z wiążącymi organ wykonawczy gminy 

ustaleniami, które wynikają z uchwał budżetowych podejmowanych na poszczególne lata, w formach 

prawnych przewidzianych w ustawie Kodeks cywilny, ustawie o gospodarce nieruchomościami, a także  

w oparciu o Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bieliny oraz Strategię Rozwoju Gminy Bieliny do 

Roku 2020. 

 

    6.  Program opieki nad zabytkami  
 

Gminny program opieki został przyjęty Uchwałą Nr XXIX/213/16 Rady Gminy Bieliny z dnia 30 

grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia „Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Bieliny na lata 2017-

2020” 

 

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami nakłada na gminy 

obowiązek  sporządzania programu opieki nad zabytkami (art. 87 ustawy). Ustawa określa przedmiot, 

zakres i formy ochrony zabytków. Niezależnie od obowiązku ochrony zabytków, stanowiących 

historyczną i materialną spuściznę pokoleń, zachowanie, a także przywrócenie zabytkom utraconych 

walorów jest uzasadnione społecznie i ekonomicznie.  
 

 Program opieki nad zabytkami ma pomóc w aktywnym zarządzaniu zasobem stanowiącym 

dziedzictwo kulturowe gminy. Wskazane w programie działania są skierowane na poprawę stanu 

zabytków, ich rewaloryzację oraz zwiększenie dostępności do nich mieszkańców i turystów. 
   
 Celem programu jest określenie zasadniczych kierunków działań i zadań na rzecz ochrony  

i opieki nad zabytkami na terenie gminy Bieliny w okresie najbliższych czterech lat. Program jest 

dokumentem o charakterze strategicznym, uwzględniającym w szczególności cele, kierunki działań oraz 

zadania z zakresu opieki nad zabytkami.  
 

Ustawa w art. 87 ust. 1 zobowiązuje Wójta do sporządzania na okres 4 lat gminnego programu opieki 

nad zabytkami.  Program ma na celu: 

 

1) włączenie problemów ochrony zabytków do systemu zadań strategicznych, wynikających z 

koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, 

2) uwzględnienie uwarunkowań ochrony zabytków, w tym krajobrazu kulturowego i dziedzictwa 

archeologicznego, łącznie z uwarunkowaniami ochrony przyrody i równowagi ekologicznej,  

3) zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu ich 

zachowania; 

4) wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego; 

5) podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb społecznych, 

turystycznych i edukacyjnych oraz wspieranie inicjatyw sprzyjających wzrostowi środków 

finansowych na opiekę nad zabytkami; 
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6) określenie warunków współpracy z właścicielami zabytków, eliminujących sytuacje 

konfliktowe związane z wykorzystaniem tych zabytków; 

7) podejmowanie przedsięwzięć uniemożliwiających tworzenie miejsc pracy związanych z 

opieką nad zabytkami.         
 

 Zgodnie z ust. 3 - 5 art. 87 w/w Ustawy…. Gminny Program Opieki nad Zabytkami przyjmuje 

Rada Gminy po uzyskaniu pozytywnej opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, po czym 

program ogłaszany jest w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Z realizacji programu Wójt, co dwa lata 

sporządza sprawozdanie które jest zobowiązany przedstawić Radzie Gminy.    
 

Analiza szans i zagrożeń wynikających ze stanu dziedzictwa kulturowego gminy wykonana na potrzeby 

programu pozwoliła na wypracowanie priorytetowych działań w zakresie opieki nad zabytkami. 
 

  

Głównymi celami priorytetowymi i kierunkami działań są: 

 

1.  Rewaloryzacja dziedzictwa kulturowego jako element rozwoju społeczno – 

gospodarczego gminy. 

1.1.  Podejmowanie działań w zakresie renowacji i odnowy zabytków. 
 

2. Ochrona i świadome kształtowanie krajobrazu kulturowego. 

2.1. Badania, aktualizacja i uzupełnienie bazy danych o zabytkach 

 

3. Badanie i dokumentacja dziedzictwa kulturowego oraz promocja i edukacja służąca 

budowaniu tożsamości. 

3.1. Turystyczna promocja regionu. 

3.2. Edukacja w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego. 

 

W roku 2019 Wójt zgodnie z zawartymi w Programie Zasadami oceny realizacji Programu przedłoży 

Radzie Gminy sprawozdanie, w szczególności informację o realizacji zadań. 

Opracowanie i przyjęcie Programu to nie tylko wypełnienie ustawowego obowiązku, ale również 

zabezpieczenie gminy przed wykluczeniem z ubiegania się o środki pozabudżetowe na realizację 

zapisanych w Programie zadań. 
 
 

7.  Plan gospodarki niskoemisyjnej 
 

Wdrażanie planów gospodarki niskoemisyjnej jest związane z przyjęciem w 2007 roku tzw. pakietu 

energetyczno- klimatycznego Unii Europejskiej tzw. pakietu 3x20 do 2020 roku, którego głównymi 

celami są: 

1) podniesienie efektywności energetycznej o 20%,  

2) podniesienie udziału OZE w miksie energetycznym oraz 

3) obniżenie emisji gazów cieplarnianych o 20% . 
 

 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bieliny został przyjęty Uchwałą Nr XX/143/16 Rady    

Gminy Bieliny z dnia 5 maja 2016 roku w sprawie uchwalenia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla 

Gminy Bieliny” 

Plan gospodarki niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Bieliny jest dokumentem 

strategicznym wyznaczającym główne cele i kierunki działań w zakresie poprawy ochrony 

powietrza, efektywności energetycznej, ograniczenia emisji zanieczyszczeń, w tym również 

gazów cieplarnianych. Plan gospodarki niskoemisyjnej jest planem działań mającym na celu 

poprawę standardów jakości powietrza w perspektywie lat 2015-2020. 
 



25 
 

Zakres tematyczny PGN odnosi się do działań zarówno inwestycyjnych jak i nie 

inwestycyjnych w sektorze mieszkalnictwa indywidualnego, budownictwa publicznego, 

gospodarki przestrzennej, zaopatrzenia w ciepło i energię, transportu prywatnego i publicznego. 

Zaproponowane działania powinny przynieść efekt ekologiczny w postaci ograniczenia emisji 

substancji do powietrza, redukcji zużycia energii finalnej, powinny koncentrować się na: 

- wspieraniu wytwarzania i dystrybucji energii z odnawialnych źródeł energii (OZE), 

- rozwoju nowoczesnej gospodarki energetycznej, 

- rozwoju infrastruktury technicznej, 

- inwestycjach w sektor gospodarowania odpadami, 

- kreowaniu świadomego i przyjaznego środowisku społeczeństwa. 
 

Priorytetowymi celami „Planu…” jest ograniczenie emisji substancji zanieczyszczających 

powietrze oraz emisji dwutlenku węgla. Jednym z celów jest uzyskanie efektywności 

energetycznej i zastosowania OZE. „Plan…” ma także na celu poprawę jakości powietrza 

atmosferycznego poprzez realizację zadań i celów określonych w prawie, m.in. zawartych  

w Programach ochrony powietrza czy środowiska. Dla poszczególnych działań określono 

wskaźniki monitorowania i określono harmonogram. 

 

W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji emisji poziom zużycia energii określono na 

135 057,653 MWh/rok, a poziom emisji CO2 na 51 440,939 MgCO2/rok. Najwyższe wartości 

odnotowano w sektorze transportu (40 i 27%), a także obiektach mieszkalnych (56 i 66%). 

 

Dodatkowo określono prognozowane szacunki związane z potencjałem gminy Bieliny 

do ograniczenia emisji CO2, zwiększenia efektywności energetycznej i zwiększenia 

wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE). 
 

Szacunkowe poziomy (procentowe i ilościowe) możliwości ograniczenia emisji CO2, a także 

zwiększenia efektywności energetycznej i stopnia wykorzystania OZE przedstawia poniższa 

tabela. 

 
 Obecna wartość, w 

roku bazowym 2014 

Prognozowana 

wartość, w roku 2020 

Prognozowana wartość 

ograniczenia/zwiększenia 

(%), w roku 2020 

Emisja CO2 51440,939 [Mg/rok] 39089,08 [Mg/rok] 24% 

Efektywność 

energetyczna 

135057,653 [MWh/rok] 109359,4 [MWh/rok] 19% 

Udział energii OZE 189,437 [MWh/rok] 5983,797 [MWh/rok] 5.33% 

 

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej zawiera działania zdefiniowane w celach strategicznych i 

szczegółowych wraz z kierunkami działań dla gminy Bieliny, natomiast krótko i średniookresowe 

zadania przedstawione zostały w postaci harmonogramu rzeczowo- finansowego. W 2018 roku 

realizowano n/w zadania  uwzględnione w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej: 
 

1) Rozbudowa wraz z wyposażeniem ośrodka zdrowia w Bielinach  

2) Termomodernizacja budynków mieszkalnych stanowiących własność gminy Bieliny (domy 

nauczyciela w Porąbkach i Lechowie) 
 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest dokumentem wymaganym przy składaniu wniosków o wsparcie 

ze środków UE realizowanych przez gminę projektów. 
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8. Program ochrony środowiska  
 
 

Program ochrony środowiska został przyjęty Uchwałą Nr XL/310/17 Rady Gminy Bieliny z dnia  

29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bieliny na lata 

2018- 2021 z perspektywą do 2025 r.”. 

Celem sporządzenia Programu Ochrony Środowiska (POŚ) jest realizacja polityki ochrony 

środowiska zgodnie z założeniami najważniejszych dokumentów strategicznych i programowych na 

szczeblu krajowym, wojewódzkim i powiatowym. POŚ stanowi podstawę funkcjonowania systemu 

zarządzania środowiskiem i jest spójny ze wszystkimi dokumentami dotyczącymi zagadnień ochrony 

środowiska na szczeblu gminy. 

Opracowanie oraz uchwalenie POŚ przyczyni się do zrównoważonego rozwoju gminy Bieliny 

uwzględniając pierwszorzędnie kwestie związane z ochroną środowiska.  

Gmina Bieliny położona jest w obszarze szczególnie atrakcyjnym pod względem ukształtowania 

terenu i walorów krajobrazowych. Na terenie gminy Bieliny występują następujące formy ochrony 

przyrody: 

 park narodowy,  

 pomniki przyrody, 

 rezerwat przyrody,  

 obszary chronionego krajobrazu,  

 park krajobrazowy, 

 obszary NATURA 2000. 

 

POŚ zawiera analizę stanu środowiska naturalnego na terenie gminy, na podstawie której określono 

cele, kierunki i zadania wynikające z zagrożeń i problemów dla poszczególnych obszarów interwencji. 

Wskazano również źródła finansowania zaproponowanych działań oraz określono system realizacji 

Programu. 

Program Ochrony Środowiska dla gminy Bieliny na lata 2018 – 2021 z uwzględnieniem 

perspektywy do 2025 r. stanowi kontynuację Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bieliny na lata 

2009 – 2016. 

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Bieliny na lata 2018-2021 z perspektywą do 2025 r.” 

został opracowany zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 

(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 519) jako narzędzie prowadzenia polityki ochrony środowiska w gminie.  

W ramach opracowania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bieliny, przedstawiono cele  

i kierunki działań jakie musi realizować gmina w celu poprawy jakości środowiska. W ramach 

opracowania dokumentu przedstawiono także szczegółowy harmonogram realizacji działań.  

Dla obszarów wymagających interwencji wyznaczono cele, kierunki oraz zadania, które służyć mają 

poprawie stanu środowiska  

Realizacja zadań określonych w Programie Ochrony Środowiska wiąże się z wysokimi nakładami 

finansowymi. Podstawowymi źródłami finansowania są środki publiczne (budżetowe państwa, gminy 

lub pozabudżetowe instytucji publicznych), prywatne oraz prywatno-publiczne.  

 Bardzo ważnym źródłem finansowania zadań z zakresu ochrony środowiska są środki  

z funduszy unijnych, a ujęcie zadania w Programie niejednokrotnie umożliwia wnioskowanie  

o dofinansowanie zadania. 
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                            Formy ochrony przyrody na terenie gminy Bieliny. 

 

9.     Program  usuwania wyrobów zawierających azbest 

Program  usuwania wyrobów  zawierających azbest  został przyjęty Uchwałą Nr XIV/101/15 Rady 

Gminy  Bieliny z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie uchwalenia ”Programu usuwania  wyrobów 

zawierających azbest z terenu Gminy Bieliny na lata 2015-2032”. 

Opracowanie Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bieliny 

związane jest z realizacją zapisów zawartych w Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-

2032 (w skrócie POKzA). Krajowy program został przyjęty przez Radę Ministrów Rzeczpospolitej 

Polskiej dnia 14 lipca 2009 uchwałą nr 122/2009 (zmienioną uchwałą nr 39/2010 z 15 marca 2010 r.) . 

W „Programie…” w oparciu o dane uzyskane z inwentaryzacji metodą spisu z natury wyrobów 

zawierających azbest (sierpień 2013 r.) wytyczono cele, ustalono harmonogram usuwania wyrobów 

zawierających azbest oraz oszacowano całościowy koszt utylizacji wyrobów zawierających azbest  

z terenu gminy Bieliny.  

Nadrzędnym celem Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bieliny 

jest całkowita utylizacja wyrobów zawierających azbest, co spowoduje eliminację skutków 

negatywnego oddziaływania azbestu na mieszkańców gminy oraz na środowisko.  
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Harmonogram realizacji Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Bieliny składa się z 3 etapów: 

  

etap I:   w okresie 2015-2020  

Cel krótkookresowy:      pozyskiwanie dotacji na utylizację  

                                                      utylizacja 20% materiałów zawierających azbest 

  

etap II:  w okresie 2021-2026  

Cel średniookresowy:    pozyskiwanie dotacji na utylizację  

                                                     utylizacja 30% materiałów zawierających azbest 

  

etap III: w okresie 2027-2032  

Cel długookresowy:       pozyskiwanie dotacji na utylizację  

                                                     utylizacja 50 % materiałów zawierających azbest. 
 

Program usuwania azbestu dla Gminy Bieliny stanowi istotny dokument w procesie 

pozyskiwania środków finansowania działań związanych z oczyszczeniem terenu gminy z wyrobów 

zawierających azbest. Proces usuwania azbestu jest złożony i wymaga zastosowania określonych 

procedur, które zakładają znaczne nakłady finansowe.  

Każdego roku z terenu Gminy Bieliny usuwane są wyroby zawierające azbest, w szczególności 

zlokalizowane na budynkach (eternit).  

W roku 2018 zostało zrealizowanych 89 wniosków osób fizycznych o usunięcie wyrobów 

zawierających azbest. Masa zutylizowanych wyrobów  wyniosła 220,873 Mg tj. 20 082 m2.  

Koszt zadania 73 329,30 zł z tego dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Środowiska  

i Gospodarki Wodnej wyniosło 36 664,64 zł.  

Od roku 2008 zostało usuniętych łącznie 94 085 m2 wyrobów zawierających azbest z tego  

w okresie 2008r. – sierpień 2013r. w ilości 23 558 m2 oraz w okresie: wrzesień 2013r. – 2018 

r. w ilości 70 527 m2. Łącznie od 2008 roku zakwalifikowano do realizacji 465 złożonych 

wniosków  

o usunięcie wyrobów zawierających azbest.  

W wyniku przeprowadzonej w sierpniu 2013 roku inwentaryzacji określono wielkość wyrobów 

zawierających azbest na terenie Gminy Bieliny na 685 114 m2. Na 31.12.2018r. do usunięcia  

i unieszkodliwienia pozostało 614 587m2 wyrobów zawierających  azbest. 

Szczegółowe informacje dotyczące ilości wyrobów zawierających azbest znajdujących się na 

terenie gminy Bieliny można znaleźć pod adresem: https://bazaazbestowa.gov.pl/pl/. 

  

https://bazaazbestowa.gov.pl/pl/
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10. Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa   

gazowe 

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Bieliny na 

lata 2013 -2028, zostały przyjęte Uchwałą Nr XXXIII/226/13 Rady Gminy Bieliny z dnia 14 czerwca 

2013 roku. 

Zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne do zadań własnych gminy  

w zakresie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe należy m.in. planowanie 

 i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy, 

planowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie gminy. Art. 19 ustawy 

nakłada na gminę obowiązek opracowania projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energie 

elektryczną i paliwa gazowe. Projekt założeń sporządza się co najmniej na okres 15 lat. 

 
Celem opracowania „Projektu założeń …” jest diagnoza obecnych potrzeb energetycznych i sposób ich 

zaspokajania na terenie Gminy, określenie potrzeb energetycznych oraz źródeł ich pokrycia do 2028r.  

z uwzględnieniem planowanego rozwoju gminy. 

Zakres „Projektu założeń…” wynika bezpośrednio z ustawy „prawo energetyczne” i obejmuje: 

1) ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię 

elektryczną i paliwa gazowe, 

2) przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych, 

3) możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii,  

z uwzględnieniem energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w odnawialnych źródłach energii, 

energii elektrycznej i ciepła użytkowego wytwarzanych w kogeneracji oraz zagospodarowania 

ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych 

4) możliwości stosowania środków poprawy efektywności energetycznej w rozumieniu ustawy  

z dnia 15 kwietnia 2011 r. „o efektywności energetycznej”, 

5) zakres współpracy z innymi gminami. 

 

„Projekt założeń..” określa przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej 

 i paliw gazowych, w szczególności: 

 

1) w  obszarze gospodarki cieplnej: 

 modernizacje źródeł ciepła wraz ze zmiana paliw 

 modernizacje instalacji odbiorczych centralnego ogrzewania 

 prace z zakresu pełnej termomodernizacji budynków 

 

2) w obszarze zaopatrzenia w energię elektryczną 

 modernizację systemu energetycznego na terenie gminy zarówno w obrębie 

średniego, jak i niskiego napięcia oraz stacji transformatorowych 

 

W ostatnich latach trwają na terenie gminy prace związane z modernizacja infrastruktury 

energetycznej jednak przedsiębiorstwa energetyczne uzależniają zakres prac od możliwości 

finansowych. 

 
Zarówno gmina Bieliny jak również osoby prywatne podejmują działania racjonalizujące użytkowanie 

ciepła i energii elektrycznej poprzez: 

1) modernizację źródeł ciepła. Gmina w roku 2018 dokonała wymiany pieca c.o.  

w Szkole Podstawowej w Bielinach 

2) termomodernizację – ocieplenie budynków, wymianę stolarki  

3) rozwój odnawialnych źródeł energii, w szczególności wykorzystanie energii słonecznej: 

kolektory i inne systemy solarne oraz układy fotowoltaiczne  

4) modernizację oświetlenia ulicznego w kierunku zastępowania lamp sodowych lampami LED 
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11. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 

 
Gminna Strategia Rozwiazywania Problemów Społecznych w Gminie Bieliny na lata 2014-2020 została 

przyjęta do realizacji Uchwałą Nr XLVII/344/14 Rady Gminy Bieliny z dnia 20 maja 2014 roku. 

Obowiązek posiadania takiego dokumentu nakłada art. 17 ust.1ustawy z dnia 12 marca 2004 roku  

o pomocy społecznej. W myśl tego przepisu do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym  

z zakresu pomocy społecznej należy opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania 

problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki 

i rozwiazywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup 

szczególnego ryzyka.  

Strategia określa cele w obszarze polityki społecznej, której zadaniem jest zabezpieczenie 

podstawowych potrzeb materialnych jak i niematerialnych wszystkich grup społecznych, przy 

szczególnym uwzględnieniu rodzin oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.  Cele zostały 

określone w dokumencie następująco: 

1) Zintegrowana i aktywna społeczność poprzez wzmacnianie więzi społecznych i aktywizowanie 

mieszkańców. 

2) Samodzielni mieszkańcy gminy niezależni od pomocy społecznej poprzez aktywność na  rynku 

pracy. 

3) Rodziny  wzajemnie  wspierające  się  i  samodzielnie  rozwiązujące  problemy poprzez 

promowanie  więzi  rodzinnych, wielopokoleniowych  i  łatwiejszy  dostęp  do  poradnictwa  

rodzinnego. 

4) Dobre  warunki  kształcenia i  wyrównywania  deficytów  pozwalają  na  aktywny  

i wszechstronny  rozwój  dzieci  i  młodzieży, dzięki  wyrównywaniu  szans  edukacyjnych  

i atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu. 

5) Osoby niepełnosprawne aktywnie uczestniczą w życiu lokalnej społeczności, czują się  

potrzebne, dzięki działaniom aktywizującym i integrującym. 

 

W/w cele strategiczne spajają cel główny będący jednocześnie misją Gminy Bieliny w obszarze polityki 

społecznej: „Celem naszego samorządu jest pogodzenie interesów ludzi sukcesu i tych, którzy 

potrzebują pomocy. Walorami naszego regionu jest historia, kultura, położenie geograficzne i ludzie, 

którzy poprzez nabyte przez pokolenia doświadczenia i pracowitość potrafią rozwiązywać lokalne 

problemy.” 

 

Dla realizacji celów strategicznych w Strategii zostały przypisane zadania realizacyjne wraz 

harmonogramem wdrażania. 

Głównym instrumentem finansowym służącym realizacji zadań jest budżet gminy, gwarantujący 

samodzielność finansowa samorządu. Możliwości  realizacji zadań warunkuje w głównej mierze zakres 

i charakter dochodów budżetowych. Poziom dochodów własnych gminy Bieliny jest niewystarczający 

w stosunku do realizowanych zadań własnych oraz potrzeb społecznych, dlatego też wdrażając Strategię 

Gmina Bieliny wnioskuje o dofinansowanie z dostępnych programów pomocowych, zarówno środki 

unijne jak tez programy ministerialne, małe granty, ale także prowadzić racjonalną współpracę  

z organizacjami pozarządowymi, kościelnymi oraz sektorem przedsiębiorców. 

Sprecyzowanie zadań oraz określenie w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 

harmonogramu ich wdrażania będą pomocne w staraniach o pozyskanie środków pozabudżetowych. 

Zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców Gminy Bieliny ze szczególnym uwzględnieniem osób 

starszych, osób niepełnosprawnych, rodzin zubożałych i niewydolnych wychowawczo, osób 

bezrobotnych poprzez realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych będących odpowiedzią na 

zidentyfikowane problemy, w szczególności w sferze społecznej to podstawa lokalnej polityki 

społecznej.  
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Strategia jest dokumentem stanowiącym podstawę do podejmowania długofalowych zintegrowanych 

działań rozwojowych w sferze pomocy społecznej. Cele i kierunki działań są zgodne ze wskazaniami  

o charakterze programowym z obszaru polityki społecznej. 

Bardzo ważnym celem opracowania Strategii jest umożliwienie gminnym jednostkom organizacyjnym 

ubieganie się o środki unijne na realizacje swoich działań. 

Pomoc i wsparcie w gminie Bieliny z pomocy społecznej w 2018 roku uzyskało 763 osoby (jest to liczba 

osób, którym przyznano decyzją świadczenie). W stosunku do 2017 roku, łączna liczba osób 

korzystających z pomocy i wsparcia zmniejszyła się o 25 osób. Natomiast liczba rodzin, którym 

przyznano świadczenie z pomocy społecznej zmniejszyła się w stosunku do roku poprzedniego 9 rodzin. 

W gminie Bieliny najczęściej występującymi przyczynami trudnej sytuacji życiowej osób i rodzin  

a jednocześnie powodami ubiegania się o pomoc społeczną w 2018 roku było kolejno: bezradność  

w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, długotrwała lub 

ciężka choroba, ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność.  

Liczba pobierających w roku 2018 świadczenie wychowawcze wyniosła 996 rodzin. W stosunku do 

roku poprzedniego liczba ta zmalała o 59  rodzin (co stanowi spadek o 5,6 % w stosunku do roku 

poprzedniego). Całkowita kwota przyznanego świadczenia wychowawczego wraz z kosztami obsługi   

wyniosła 8.768.927 zł i w porównaniu z rokiem poprzednim zmalała o 262.028 zł.. Liczba pobierających 

w roku 2018 zasiłek rodzinny wyniosła 861 rodzin. W stosunku do roku poprzedniego liczba ta zmalała 

o 16 rodzin (co stanowi spadek  o 1,82 % w stosunku do roku poprzedniego). Całkowita kwota 

przyznanych świadczeń rodzinnych z dodatkami, opiekuńczych,  wraz z kosztami obsługi wyniosła 

5.309.899 zł i w porównaniu z rokiem poprzednim zmalała o 154.498  zł.  

Pomoc społeczna to nie tylko wsparcie finansowe osób i rodzin potrzebujących pomocy, ale także 

pomoc instytucjonalna, świadczona przez placówki pomocy społecznej. W gminie Bieliny prowadzą 

działalność następujące instytucje pomocy społecznej, finansowane z budżetu gminy: GOPS i Klub 

Senior+, ośrodki wsparcia.   

Pomoc i wsparcie w gminie Bieliny z pomocy społecznej w 2018 roku w postaci świadczeń pieniężnych 

uzyskało 274 osoby, zaś w postaci świadczeń niepieniężnych 489 osób (liczba osób, którym przyznano 

decyzją świadczenie). Odpłatność gminy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej dotyczyła 4 osób.  

W gminie pracował jeden asystent rodziny, którzy objął swoją opieką 7 rodzin (18 dzieci). W gminie 

Bieliny środki finansowe wydatkowane na zadania z zakresu polityki społecznej wyniosły  

w 2018 roku 16.502.886 zł.. Poziom wydatków w stosunku do roku poprzedniego wzrósł  o 162.882 zł. 

(co stanowi 0,99 %). W dziale 855 – Rodzina wydatkowano 14.552.930 zł. co stanowi 88,18 % ogólnych 

wydatków w zakresie polityki społecznej. W dziale 852 - Pomoc społeczna wydatkowano 1.461.485 zł. 

co stanowi 8.86 % ogólnych wydatków w zakresie polityki społecznej. W dziale 851 - Ochrona zdrowia 

wydatkowano 121.702 zł. co stanowi 0.74 % ogólnych wydatków w zakresie polityki społecznej.  

W dziale 854 - Edukacja i opieka wychowawcza wydatkowano 345.550 zł. co stanowi 2.09 % ogólnych 

wydatków w zakresie polityki społecznej, Dział 853 wydatkowano 21.219 zł., co stanowi 0.13 % 

ogólnych wydatków w zakresie polityki społecznej. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizując swoje zadania statutowe jako zadania własne gminy  

i zadania zlecone  oraz projekty finansowane ze środków pozabudżetowych w największym stopniu 

przyczynia się do realizacji celów określonych w strategii. 

W roku 2018 cele te były realizowane poprzez zadania: 

1) z  zakresu realizacji ustawy o pomocy społecznej i programu ,,Pomoc państwa w zakresie 

dożywienia” - pomocą objęto 444 rodziny, liczba osób w tych rodzinach wynosiła 1 465. 

2) z zakresu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, 

3) z zakresu realizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, 

4) z zakresu realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, 

5) z zakresu realizacji Programu Prac Społecznie Użytecznych we współpracy   

z Powiatowym Urzędem Pracy w Kielcach, 
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6) z zakresu realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 

7) z zakresu ustawy o Karcie Dużej Rodziny, 

8) z zakresu rządowego programu „Dobry start”,  

9) projekt „Usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielnych w gminie Bieliny”, 

Projekt „Usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielnych w  gminie Bieliny” - polega na świadczeniu 

usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Projekt jest współfinansowany z Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020. W ramach projektu zatrudnionych zostało 

pięć opiekunek w wymiarze 3/5 etatu. Opiekunki w 2018 roku świadczyły usługi u 21 mieszkańców 

gminy Bieliny. Wydatki poniesione w ramach projektu wyniosły 122 951,06 zł.. 

10) projekt „Liderzy Kooperacji”, 

W 2018 roku GOPS realizował projekt „Liderzy Kooperacji” w ramach Programu  finansowanego ze 

środków EFS na lata 2014-2020. Projekt jest realizowany w 8 gminach i 6 powiatach województwa 

świętokrzyskiego. W Powiecie Kieleckim realizują projekt pilotażowy dwie gminy wiejskie tj. Gmina 

Bieliny i Gmina Łopuszno. Głównym celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie Modelu 

Kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej, a podmiotami innych polityk 

sektorowych istotnych z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa. Model ma 

poprzez zbudowaną stałą współpracę, wpłynąć na nowe rozwiązania pomocowe na rzecz instytucji  

i rodzin. Projekt przyczyni się do: doskonalenia kooperacji międzyinstytucjonalnej, wypracowania 

wielopłaszczyznowego modelu postępowania w procesie aktywizacji społecznej osób, rodzin 

pozostających w trudnej życiowej sytuacji. Deklarację o współpracy w projekcie w Gminie Bieliny 

podpisało 10 instytucji. Poza gminnymi i powiatowymi  jednostkami samorządu terytorialnego w skład 

Gminno-Powiatowego Zespołu Kooperacji wchodzą: Gminna Rada Seniorów w Bielinach, Komenda 

Miejska Policji w Kielcach, dwa Koła Gospodyń Wiejskich oraz organizacje pozarządowe. 

Szczegółowo podejmowane zadania opisane w Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Bielinach za 2018 rok oraz w Ocenie Zasobów Pomocy Społecznej za 2018r., 

gdzie w formie graficznej i tabelarycznej prezentowane są szczegółowe dane dotyczące świadczeń, 

sytuacji demograficznej oraz porównania wskaźnikowe do powiatu i województwa.  

 

13. Gminny Program Wspierana Rodziny  
 
Gminny Program Wspierana Rodziny dla Gminy Bieliny na lata 2016 -2018 został przyjęty Uchwałą 

Nr XIV/107/15 Rady Gminy Bieliny z dnia 30 listopada 2015 roku i jest realizacją art.176 ust.1 Ustawy 

z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

Obowiązkiem gminy jest dbanie o dobro swoich mieszkańców, a szczególnie wspieranie rodzin 

przezywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo- wychowawczych i niepotrafiących 

pomyślnie rozwiązać swoich sytuacji kryzysowych. W celu właściwego zaplanowania zadań dokonano 

analizy problemów społecznych w gminie Bieliny z uwzględnieniem problemu prawidłowej opieki nad 

dzieckiem i funkcjonowania rodziny. 

Celem głównym Programu: „Wielopłaszczyznowe wsparcie rodziny w wypełnianiu swoich funkcji” 

Cele operacyjne: 

1. Wspieranie rodzin przezywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- 

wychowawczych, zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom 

2. Poprawa funkcjonowania rodziny oraz warunków socjalnych rozwoju dziecka w środowisku 

rodzinnym 

3. Utrzymanie dziecka lub umożliwienie powrotu dzieciom z pieczy zastępczej do rodzin 

biologicznych 
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4. Przeciwdziałanie marginalizacji społecznej rodzin dysfunkcyjnych 

5. Podniesienie kompetencji służb zajmujących się pomocą rodzinie 

Głównym realizatorem i koordynatorem realizacji działań określonych w Programie jest Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielinach. 

 

Realizacja Programu w 2018 roku: 

W wyniku przeprowadzonych wywiadów środowiskowych i analizy sytuacji rodziny  

w 7 przypadkach zaistniała konieczność przydzielenia rodzinie asystenta rodziny. Asystent rodziny 

został zatrudniony na  umowę zlecenia – zatrudnienie było współfinansowane w ramach rządowego 

programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018”. Praca asystenta 

zostały objęte wszystkie rodziny co do których taka konieczność zaistniała, w rodzinach wsparciem 

zostało objętych 18 dzieci. 

W ramach współfinansowania pobytu dzieci w pieczy zastępczej GOPS pokrywał koszty pobytu 

4 dzieci w rodzinach zastępczych  oraz 2 dzieci placówkach opiekuńczo- wychowawczych. 

Realizacja założeń Programu to również funkcjonowanie ośrodków wsparcia w ramach projektu 

„Bielińskie stacje wsparcia” w Bielinach, Hucie Nowej, Hucie Podłysicy, Lechowie, Napękowie 

i Porąbkach. W ramach funkcjonowania placówek prowadzone są zajęci mające na celu wspieranie 

rozwoju dzieci, budowanie pozytywnej samooceny, poprawę funkcjonowania dzieci w życiu 

społecznym i szkolnym, animowanie czasu wolnego, a także umożliwiające udział w zajęciach 

rozwijających ich zainteresowania. Prowadzone zajęcia przyczyniają się do prawidłowego 

funkcjonowania w rodzinie, szkole i społeczeństwie, zwiększają świadomość i wiedzę nt. poszukiwania 

pomocy i rozwiązań w trudnych sytuacjach. 

Elementem realizacji programu jest również stała współpraca ze służbami i instytucjami 

zajmującymi się pomocą rodzinie, w tym: policja, służba zdrowia, placówki oświatowe, Komisja 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespół Interdyscyplinarny.  

W roku 2018 pracownicy GOPS oraz asystent podnosili swoje kwalifikacje w ramach 

odbywanych szkoleń. 

 

14. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony 

Ofiar Przemocy w Rodzinie  
 

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy  

w Rodzinie dla Gminy Bieliny na lata 2018 -2022 został przyjęty Uchwałą Nr XLI/325/18 Rady 

Gminy Bieliny z dnia 7 luty 2018 r..  

Program stanowi interdyscyplinarną strategię działań mających na celu zapobieganie  

i zwalczanie przemocy przez wszystkie instytucje i organizacje zobligowane do podejmowania 

działań w tym zakresie, działające na terenie Gminy Bieliny.  

Celem Programu jest:  

 poprawa sytuacji w zakresie ochrony osób i rodzin dotkniętych przemocą,  

 zmniejszenie zjawiska przemocy w rodzinie na terenie Gminy Bieliny,  

 zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych wobec osób stosujących przemoc  

w rodzinie,  

 zwiększenie skuteczności pomocy ofiarom przemocy w rodzinie.  

 

Cele Programu realizowane są poprzez:  

1) budowanie lokalnego programu przeciwdziałania przemocy,  

2) diagnozowanie zjawiska przemocy na terenie Gminy Bieliny,  

3) podnoszenie kwalifikacji pracowników w zakresie przemocy w rodzinie,  
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4) udzielanie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie np. umieszczanie osób dotkniętych 

przemocą w ośrodkach wsparcia, poprzez pomoc psychologiczną, pomoc prawną,  

5) oddziaływanie na sprawców przemocy w rodzinie np. poprzez nacisk grup roboczych 

na zmianę postaw i zachowań, kierowanie na zajęcia korekcyjno – edukacyjne. 

 

Zrealizowane działania w 2018 r. w ramach programu:  

1) Monitorowanie i diagnozowanie zjawiska przemocy w rodzinie 

2) Informowanie i edukowanie mieszkańców 

a) informacje na temat przemocy zostały umieszczone na tablicach informacyjnych,  

b) informacje na temat przemocy na bieżąco były przekazywane przez specjalistów  

z różnych instytucji pracujących z osobami i rodzinami doznającymi przemocy  

i stosującymi przemoc 

3) Zwiększenie dostępności i efektywności działań profilaktycznych 

Szkoły w ciągu całego roku prowadzą działania profilaktyczne dotyczące problematyki 

przemocy wśród uczniów. Na początku każdego roku szkolnego program profilaktyczno – 

wychowawczy poddawany jest ewaluacji. Odbywają się konsultacje z uczniami, nauczycielami 

i rodzicami dotyczące potrzeb z zakresu skutecznej profilaktyki przemocy.   

Między innymi dzieci i młodzież biorą udział w akcjach profilaktycznych, np.  - Zachowaj 

trzeźwy umysł,  - Dzień bezpiecznego Internetu w ramach których odbywają się prelekcje, 

konkursy, wystawy z zakresu bezpieczeństwa, • prowadzona była kampania  ”Przemoc boli” • 

odbyły się warsztaty pn.  „Czy dokuczanie jest przemocą?”. 

4) Zapewnienie pomocy członkom rodzin, w których występuje przemoc:  

a)  porady psychologa -12 osób z procedur Niebieskiej Karty skorzystało z porad, 

b)  na bieżąco monitorowano sytuację rodzin, w których założona jest Niebieska Karta, 

c)  udzielono pomocy w formie pracy socjalnej oraz świadczeń finansowych w ramach 

planu finansowego GOPS, 

5)  Budowanie lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy: 

W 2018 r. do Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 41 Niebieskich Kart. Powołano grupy 

robocze w celu zdiagnozowania problemu i pracy z rodziną. W ciągu całego roku odbyło się 

171 posiedzeń grup roboczych w ramach procedury Niebieskiej Karty. Pomocą Zespołu 

Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych objęto pomocą 137 osób w tym: 38 kobiety,  

52 mężczyzn i 47 dzieci. Procedurę Niebieskiej Karty prowadzono w 45 rodzinach z terenu 

Gminy Bieliny. Odbyło się 31 spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego, które dotyczyły 

powołania grup roboczych i omówienia sytuacji rodzin objętych procedurą „Niebieskiej 

Karty”. 

 

 

15. Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  

 

Zgodnie  z  art. 4 1 ust. 1 ustawy  z dnia 26 października 1982  roku  o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (T.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2137 ze zm.) prowadzenie  

działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów należy do zadań własnych 

gminy.  
Aktem prawnym na podstawie którego prowadzona jest realizacja wskazanych w ustawie  działań  jest  

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  uchwalany  corocznie przez 

Radę Gminy. 

Uchwałą Nr XL/308/17 Rady Gminy Bieliny z dnia 29 grudnia 2017 roku został przyjęty Gminny  

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Bieliny na 2018 rok. 

Środki na realizację zadań zawartych w Programie pochodzą w całości z opłat za wydawanie zezwoleń 
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na sprzedaż  napojów alkoholowych. Program zawiera w sobie zapisy ustawy o wychowaniu  

w trzeźwości.  

 W 2018 roku  z tytułu  wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu wpłynęło do budżetu gminy: 

109 156,66 zł. Na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień w 2018 roku poza w/w środkami 

przeznaczono także środki niewykorzystane w 2017 roku w wysokości: 38 600,00 zł.  

Na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych wydatkowano   99 192,45 zł   

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2018 r. 

zrealizowano zadania w poszczególnych  obszarach: 

 

1. Zwiększenie  dostępności  pomocy terapeutycznej  i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od 

alkoholu(..)  

2. Udzielanie  rodzinom, w których  występują  problemy alkoholowe pomocy  psychospołecznej  

i prawnej, a w szczególności  ochrony przed przemocą w rodzinie(…) 

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania  

problemów alkoholowych,  w szczególności  dla dzieci  i  młodzieży 

4. Wspomaganie  działalności  instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej  rozwiązywaniu  

problemów alkoholowych  

5. Podejmowanie  czynności  zmierzających  do orzeczenia  o zastosowaniu  wobec osób 

uzależnionych  od alkoholu obowiązku  poddania się  leczeniu  w zakładzie  lecznictwa 

odwykowego ( kierowanie  spraw  do Sądu Rejonowego – Sądu  Rodzinnego w Kielcach), 

6. Podejmowanie interwencji  w związku z  naruszeniem  przepisów  określonych w art. 13 1 i 15  

ustawy  oraz występowanie  przed sądem w charakterze  oskarżyciela  publicznego 

W 2018 roku zgodnie z zapisami Programu funkcjonował Punkt Konsultacyjny dla Osób  

Uzależnionych i Współuzależnionych, gdzie zatrudniony jest na umowę zlecenia terapeuta ds. 

uzależnień. Punkt jest czynny dwa razy w tygodniu (wtorek – godziny popołudniowe 3 godz., sobota- 

godziny ranne 4 godz.) w wymiarze 7 godzin  tygodniowo. W 2018r. terapeuta  udzielił  374 porad dla 

43  osób. 

Kontynuowana była również terapia logopedyczna w Szkole Podstawowej w Bielinach  

w wymiarze 20 godzin miesięcznie oraz od miesiąca  wrzesień 2018 w Szkole Podstawowej  

 w Makoszynie  w wymiarze  12 godzin miesięcznie. Z pomocy logopedy skorzystało 70 dzieci. 

Do działającej na podstawie Programu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

wpłynęło  25  nowych wniosków o objęcie leczeniem osoby nadużywające alkoholu. Komisja 

skierowała do Sądu Rejonowego- Sądu Rodzinnego w Kielcach 7 wniosków o nałożenie 

obowiązku/ przymusu leczenia odwykowego. Z pozostałymi osobami przeprowadzono 

rozmowy motywujące do podjęcia leczenia. Równocześnie udzielono informacji o formach  

i możliwościach leczenia i korzystania z grup wsparcia oraz możliwościach korzystania  

z profesjonalnej pomocy w Punkcie Konsultacyjnym dla Osób Uzależnionych i Współuzależnionych. 

Nawiązano kontakt z Gminnym Punktem Profilaktyki Uzależnień w Nowej Słupi przy którym działa 

grupa AA. W spotkaniach Grupy AA uczestniczy systematycznie 12-15 mieszkańców gminy Bieliny. 

W program spotkań samopomocowych wpisane są również wyjazdy profilaktyczno- integracyjne.  

W roku 2018 ze środków GPPiRPA dofinansowano koszty transportu na 2 wyjazdy integracyjne do 

Krynicy Zdrój oraz do Gdańska. W wyjazdach uczestniczyły również członkowie rodzin osób 

korzystających z samopomocy. 

W ramach Programu organizowane były warsztaty profilaktyczne w szkołach. Tematyka poruszana na 

warsztatach dotyczyła: 

1) problemu  fonoholizmu -,, Fonoholizm – uzależnienie XXI  wieku’’ 

2) problemu  agresji  rówieśniczej – „Czy dokuczanie jest przemocą ?” 
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3) szkodliwego działania używek, palenia papierosów i spożywania napojów 

wysokoenergetycznych na organizm młodego człowieka- „Przeciwdziałanie uzależnieniom -  

Człowiek  za burtą’’ 

 W ramach Programu organizowane były różne formy spędzania wolnego czasu: 

1) zajęcia i zawody sportowe, m.in. w ramach Programu „SKS” oraz Programu „Shuttle Time”, 

którego celem jest popularyzacja badmintona 

2) szkolne spotkania z Filharmonią 

3) wyjazdy do kina i do teatru 

4) konkursy 

5) rajdy 

6) spotkania integracyjne: Dzień Dziecka, Dzień Rodziny itp. 

Przez cały rok podejmowane są różnorodne działania profilaktyczne. Począwszy od ulotek 

informacyjnych skierowanych do szerokiego grona odbiorców a kończą na bezpośrednich akcjach, m.in. 

w ramach ogólnopolskich kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”; „Postaw na rodzinę”; „SMART, to 

znaczy mądrze” czy też „Przemoc boli”, ale taż w „Sportowym Turnieju miast i gmin”. 

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji programu zawiera Sprawozdanie z realizacji Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

 

16.  Program przeciwdziałania narkomanii   
 
Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn. 

Dz. U. z 2018 roku,  poz. 1030 ze zm.) prowadzenie działań w zakresie przeciwdziałania 

narkomani należy do zadań własnych gminy.  
Aktem prawnym na podstawie którego prowadzona jest realizacja wskazanych w ustawie działań jest 

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii uchwalany corocznie przez Radę Gminy. 

Uchwałą Nr XL/309/17 Rady Gminy Bieliny z dnia 29 grudnia 2017 roku został przyjęty Gminny  

Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok. Środki na realizację zadań pochodzą  

z opłat za wydawanie zezwoleń  na sprzedaż  napojów alkoholowych. 

 Wysokość środków wydatkowanych  w 2018 roku  na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii  wyniosła  22 509,93  zł 

W ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 r. zrealizowano zadania  

w poszczególnych  obszarach: 

 

1) Zwiększenie  dostępności  pomocy  terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od 

środków  psychoaktywnych 

2) Udzielanie   rodzinom  w których  występują problemy  narkomanii  pomocy psychospołecznej 

i  prawnej 

3) Prowadzenie profilaktycznej  działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej  

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

4) Wspomaganie  działalności  instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej  

rozwiązywaniu  problemów alkoholowych i przeciwdziałania  narkomanii, 

 

W ramach Programu organizowane były różne działania profilaktyczne oraz formy spędzania wolnego 

czasu, m.in.: 

1) uczestnictwo w półkolonii letniej dla dzieci wspierających projekt ,,Bielińskie  stacje  wsparcia” 
2) spotkanie edukacyjne z zakresu  ochrony środowiska pod  nazwą ,, Zielono mi – Świat w kolorze  

nadziei’’ 

3) VI Powiatowy Konkurs Piosenki Obcojęzycznej ,,Stawberry Song’’ 
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4) zajęcia sportowe, zawody, konkursy np. gra w tenisa; turniej szachowy 

5) włączenie się w ogólnopolską kampanię pn. ,,Narkotyki? To  mnie  nie kręci ’’ 

6) Organizacja akcji profilaktycznej pod nazwą ,,Narkotyki – HIV/AIDS, czyli niebezpieczne 

związki ’’. 

W ramach Programu zlecono realizację zadania publicznego w trybie pozakonkursowym Parafii  św. 

Józefa Oblubieńca NMP w Bielinach, projekt pod  nazwą „XXII  Spotkanie Młodych Lednica 2000. 

Jestem – wolność od alkoholu i substancji psychoaktywnych’’. 

Przez cały rok podejmowane są różnorodne działania profilaktyczne. Szczegółowe informacje 

dotyczące realizacji programu zawiera Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii. 

 

17.  Program współpracy z organizacjami pozarządowymi  
 
Program współpracy Gminy Bieliny z Organizacjami Pozarządowymi  oraz podmiotami  wymienionymi 

w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2018 roku  został przyjęty 

w dniu 30 października 2017 roku Uchwałą Rady Gminy Bieliny Nr XXXVI/ 287/17.  

Program określa cele, formy, zakres oraz priorytetowe dziedziny współpracy. 

Głównym celem współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi jest wzmocnienie lokalnych 

działań i inicjatyw na rzecz pełniejszego zaspokojenia potrzeb mieszkańców gminy. Realizacja 

programu przyczynia się do upowszechniania partnerskiego modelu współpracy obywateli  

z administracją publiczną. 

 

W programie współpracy wyznaczono zadania gminy w 2018 r., obejmujące priorytetowe obszary. 

Na realizację Programu zaplanowano środki w wysokości 160 000,00 zł. Środki wydatkowane na 

realizację przez organizację przez organizację zadań na podstawie zawartych umów wyniosły – 

150 821,60 zł.  Z dofinasowania na realizację zadań skorzystało w 2018 r. 6 organizacji pozarządowych. 

 

Zgodnie z Programem Współpracy Gminy Bieliny z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami  

wymienionymi  w art. 3 ust. 3 ust  ustawy o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie w 2018 

roku oraz z zapisami Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie współpraca przybrała dwie formy: finansową i pozafinansową.  

 
Współpraca finansowa polegała na wsparciu finansowym zadań zleconych do realizacji organizacjom 

pozarządowym i podmiotom w ramach otwartego konkursu ofert oraz w trybie pozakonkursowym. 

Sfera pozafinansowa  była w głównej  mierze realizowana poprzez stałe kontakty z przedstawicielami 

organizacji pozarządowych celem wzmocnienia współpracy z administracją  publiczną.  

 
W 2018 roku ogłoszono 5 otwartych konkursów ofert na powierzanie / wspieranie wykonywania zadań 

publicznych w następujących  obszarach: 

1) Wspieranie  i upowszechnianie kultury  fizycznej  

2) Działalność  wspomagająca  rozwój wspólnot i społeczności  lokalnych 

3) Nauka, szkolnictwo, edukacja oświata i wychowanie 

4) Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa  narodowego 

 

 

Wysokość wydatkowanych środków z budżetu Gminy Bieliny na podstawie umów (5) podpisanych  

w wyniku zlecania zadań w trybie otwartego konkursu ofert wyniosła ogółem: 143 446,36 zł   

i przedstawiała się następująco: 
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Nazwa zleceniobiorcy 

Kwota dotacji w zł 

(kwota wykazana  

 w sprawozdaniu  

z realizacji zadania)  

Tytuł projektu 
Obszar realizacji 

 

Klub Sportowy  

Nidzianka Bieliny  
111 906,02 zł  

Zajęcia  sportowe  dla 

zawodników  sekcji piłki  

nożnej w 2018 roku  

Wspieranie  

 i upowszechnianie kultury  

fizycznej 

Ludowy Zespół Sportowy                        

w Lechowie 
8 800,00  zł  

„Nasz sport, nasz  talent, 

nasza pasja’’  

Wspieranie   

i upowszechnianie  kultury 

fizycznej 

Stowarzyszenie Bielińska 

Przestrzeń Młodych  
4 991,11 zł  

,, Mania Działania  

w Bielinach’’  

Działalność  wspomagająca  rozwój 

wspólnot i społeczności  lokalnych 

Towarzystwo Przyjaciół 

Bielin 
10 960,00  zł 

„Stypendia im. J. M. ks. 

Karola Teligi” 

Nauki, szkolnictwa, edukacji 

oświaty i wychowania 

5 

Towarzystwo Przyjaciół 

Bielin 

6 789,23 zł  

,,100 lat Niepodległej‘’ 

działania popularyzujące  

wiedzę  na temat  

wydarzeń  historycznych  

naszej Małej Ojczyzny’’  

Kultura, sztuka, ochrona dóbr 

kultury i dziedzictwa  narodowego 

 
 
W 2018 roku 2 zadania zostały dofinansowane z budżetu Gminy Bieliny na podstawie umów 

podpisanych w wyniku zlecania zadań w trybie pozakonkursowym. Wysokość wydatkowanych 

środków w trybie pozakonkursowym wyniosła ogółem: 7 375,24  zł i przedstawiała się następująco: 

 

Nazwa zleceniobiorcy 

 

Kwota dotacji w zł 

(  kwota wykazana  

 w sprawozdaniu 

 z realizacji zadania) 

Tytuł projektu 

 

Obszar realizacji 

 

 

Rzymskokatolicka  

Parafia  pw. Św. Józefa  

Oblubieńca NMP  

w Bielinach  

 

3 379,24 zł  

,, XXII Spotkanie  Młody 

Lednica 2000. Jestem -  

wolność  od alkoholu 

 i substancji  

psychoaktywnych’’  

Przeciwdziałanie  

uzależnieniom 

 i patologiom społecznym 

Spółdzielnia Socjalna 

,,Pod Jodłami’’  

 

      3 996,00  zł  
,, Używkom powiedz nie- 

Wybierz zdrowie’’ 

 

Przeciwdziałanie  

uzależnieniom 

 i patologiom społecznym 

 

 
 
Sfera  pozafinansowa realizacji Programu 

 

1. Utrzymywano stały kontakt z przedstawicielami organizacji pozarządowych w celu ułatwienia  

bieżącego przepływu informacji.  

2. Za pośrednictwem strony internetowej Gminy przekazywano informacje na temat organizowanych 

szkoleń, warsztatów dla przedstawicieli organizacji pozarządowych.    

3. Umożliwienie organizacjom pozarządowym prezentowanie swojej działalności na stronie 

internetowej. W wyodrębnionej  zakładce pn.,, Konkursy dla organizacji pozarządowych’’ są na bieżąco 

przedstawiane informacje dotyczące możliwości pozyskiwania środków finansowych na realizację 

określonych projektów i przedsięwzięć. Natomiast ,,Mapa aktywności organizacji pozarządowych‘’ 

zawiera dane na temat organizacji pozarządowych  działających  na terenie  Gminy.  
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4. Organizacje pozarządowe z terenu Gminy Bieliny mają możliwość bezpłatnego umieszczania  

w piśmie samorządowym pn. Gazeta Bielińska informacji związanych  z realizowanymi projektami oraz 

działalnością organizacji. 

5. Gmina Bieliny bezpłatnie udostępnia organizacjom pozarządowym lokale z przeznaczeniem na 

działalność statutową. W budynku Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich   

funkcjonują 2  pomieszczenia  z przeznaczeniem  na działalność  LGD Wokół Łysej Góry. W jednym  

z nich zlokalizowano Punkt Informacji Turystycznej prowadzony przez LGD we współpracy z Urzędem 

Gminy Bieliny. Stowarzyszenia: ,,Bielińska przestrzeń młodych’’; ,,Różni lecz równi’’; ,,Działam dla 

Gminy Bieliny’’ mają swoją siedzibę w budynku Centrum Tradycji (..) Władze statutowe 

poszczególnych organizacji pozarządowych organizują w Sali konferencyjnej w budynku Centrum  

spotkania swoich  członków  oraz  sympatyków. 

6. Otrzymywane przez Urząd Gminy Bieliny programy szkoleń z zakresu  interpretacji przepisów 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie wraz z aktami  

wykonawczymi są  każdorazowo przesyłane  drogą e- mail do organizacji działających na terenie gminy 

Bieliny.  

 

18.  Plan rozwoju szkół 

Kompleksowy Plan Rozwoju Szkół Gminy Bieliny na lata 2016 – 2023 został przyjęty Uchwałą  

Nr XXVII/199/16 Rady Gminy Bieliny z dnia 29 listopada 2016 roku. Plan Rozwoju Szkól jest 

dokumentem zawierającym założenia do podejmowania przez Gminę Bieliny skoordynowanych działań 

na poziomie przedszkolnym, podstawowym i gimnazjalnym. Przyjęte w Planie propozycje działań mają 

przynieść pozytywne zmiany w systemie edukacji, miedzy innymi poprzez wykorzystanie zewnętrznych 

źródeł finansowania, w tym pochodzących ze środków unijnych w szczególności z Regionalnego  

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.  

Plan jest podstawa do prowadzenia polityki oświatowej na najbliższe osiem lat. Do obowiązków Gminy 

w zakresie prowadzenia edukacji należy m.in.: 

1) zapewnienie właściwych warunków działalności edukacyjnej, wychowawczej i opiekuńczej 

placówek oświatowych 

2) prowadzenie remontów i działań inwestycyjnych 

3) wyposażenie placówek oświatowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji 

programów nauczania i innych celów strategicznych. 

 

Plan określa wizję:  

„Szkoła jako miejsce umożliwiające wszechstronny rozwój dziecka, poprzez zapewnienie wysokiego 

standardu edukacyjnego”  

 cele strategiczne: 

1. Rozbudowa bazy edukacyjnej i towarzyszącej jej bazy sportowej 

2. Doposażenie placówek oświatowych w najnowocześniejsze pomoce dydaktyczne i sprzęt 

sportowy 

3. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia i możliwości rozwoju dzieci i młodzieży oraz 

działania jako skonkretyzowane zadania do realizacji we wskazanych placówkach 

oświatowych. 



40 
 

Gmina Bieliny obowiązek w zakresie edukacji publicznej realizuje poprzez sieć utworzonych  

i utrzymywanych szkół, które swym zasięgiem obejmują miejscowości w tzw. obwodach szkolnych 

zatwierdzonych uchwałami Rady Gminy.  

W związku z wprowadzoną reformą oświaty Rada Gminy Bieliny podjęła uchwałę nr XXXI/239/17  

z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego 

ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawa – Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 roku 

do dnia 31 sierpnia 2019 roku. 

Reforma oświaty wprowadzona od dnia 1 września 2017 roku zmieniła strukturę organizacyjną 

szkół i zlikwidowała naukę w gimnazjum. Od roku szkolnego 2017/18 struktura organizacyjna szkół 

obejmuje nauczanie w klasach I – VIII we wszystkich szkołach podstawowych natomiast zlikwidowano 

nauczanie w gimnazjach. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Bielinach zakończyło działalność z dniem 31 

sierpnia 2017 roku, a uczniowie tej szkoły do zakończenia rozpoczętego etapu nauczania realizują 

obowiązek nauki w klasach gimnazjalnych w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Bielinach. 

Nauka w klasach gimnazjalnych zostanie zakończona 31 sierpnia 2019 roku. 

 

W każdej ze szkół podstawowych funkcjonuje oddział przedszkolny dla dzieci realizujących 

obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne (tzw. kl.”0”).  

Wychowanie przedszkolne dla dzieci młodszych w wieku 3-5 lat realizowane jest w Punktach 

Przedszkolnych utworzonych we wszystkich szkołach na terenie gminy Bieliny. W Punkcie 

Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Bielinach funkcjonują 4 oddziały 

przedszkolne, w tym dwa oddziały 5 - godzinne oraz dwa oddziały 10 godzinne w pozostałych punktach 

przedszkolnych oddziały przedszkolne pracują  w wymiarze 5 godzin dziennie.  

W Zespole Placówek Oświatowych w Hucie Starej od 2013 roku działa Szkolne Schronisko 

Młodzieżowe. 
 

W ostatnich latach odnotowuje się spadek liczby uczniów uczęszczających do szkół na terenie gminy. Porównując  

Porównując rok szkolny 2017/18 i 2018/19 stwierdza się, że liczba uczniów w SP i G zmalała o 34, 

 natomiast liczba oddziałów wzrosła o 2. Poniżej dane na podstawie, których dokonano porównania.  
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Liczba uczniów i oddziałów w szkołach podstawowych w roku szkolnym  2017/2018 wg SIO na 31.03.2018r. 

   

Szkoła PP 
kl.

0 

kl.  

I 

kl. 

II 

kl. 

III 

kl. 

IV 

kl. 

V 

kl. 

VI 

kl. 

VII 

kl. 

VII

I 

kl. II 

gim. 

kl. 

III 

gim. 

Razem 

SP+G 

Łączna l-ba 

uczniów/ 

wychowank

ów w szkole 

(SP+oddz. 

przedsz.+ 

PP) 

L-ba 

oddziałó

w    

SP i Gim 

    

SP Bieliny 100 37 36 37 21 49 23 30 24 0 114 138 472 609 22 

SP Belno 24 17 15 13 12 19 7 16 15 0     97 138 7 

SP Huta Nowa 21 20 16 13 0 11 18 14 12 0     84 125 6 

SP Huta 

Podłysica 

17 7 7 8 6 9 6 10 6 0     52 76 6 

ZPO Huta 

Stara 
12 0 6 0 6 12 4 11 0 0     39 51 5 

SP Lechów 23 16 18 9 24 21 14 17 14 0     117 156 7 

SP Makoszyn 15 12 0 16 14 16 7 11 13 0     77 104 6 

SP Porąbki 13 9 13 0 9 14 14 9 11 0     70 92 6 

RAZEM: 225 118 111 96 92 151 93 118 95 0 252 1008 1351 65 

 

 

Liczba uczniów i oddziałów w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2018/19  wg SIO na 30.09.2018 r. 

Szkoła PP kl.0 kl. I 
kl. 

II 

kl. 

III 

kl. 

IV 

kl. 

V 

kl.

VI 

kl. 

VII 

kl. 

VIII 

kl. III 

gim. 

Razem 

SP+G 

Łączna l-ba 

uczniów/ 

wychowank

ów w szkole 

(SP+oddz. 

przedsz.+ 

PP) 

L-ba 

oddziałów              

SP i Gim 

    

SP Bieliny 96 42 37 39 38 22 50 23 30 24 113   376 514 18 

SP Belno 21 20 14 15 13 12 20 7 17 15     113 154 8 

SP Huta Nowa 21 24 9 16 13 0 11 18 13 12     92 137 7 

SP Huta 

Podłysica 

14 11 6 7 8 6 9 6 9 6     57 82 7 

ZPO Huta 

Stara 
10 6 0 6 0 6 12 4 12 0     40 56 5 

SP Lechów 24 19 15 18 9 25 21 15 17 14     134 177 8 

SP Makoszyn 12 15 11 0 16 15 16 7 11 13     89 116 7 

SP Porąbki 10 12 5 13 0 9 13 14 9 10     73 95 7 

RAZEM: 
208 149 97 114 97 95 152 94 118 94 

113 

  
974 1331 67 
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Zmiany nastąpiły również w obszarze zatrudnienia nauczycieli. Wzrosła liczba etatów o 1,59. Liczba 

nauczycieli pełnozatrudnionych wzrosła o 2 osoby, a liczba nauczycieli niepełnozatrudnionych 

wzrosła o 1 osobę. Poniżej dane na podstawie, których dokonano porównania. 

 

Zatrudnienie nauczycieli w roku szkolnym 2017/18 wg SIO na 31.03.2018r. 

 

 

 

 
SP+G+oddz.przedszk. 

łącznie zatrudnionych 

w etatach 

SP+G+oddz.przedszk. 

łącznie zatrudnionych 

w osobach –

pełnozatrudnieni  

SP+G+oddz. 

przedszk. 

łącznie zatrudnionych  

w osobach – 

 niepełnozatrudnieni 

SP+G+oddz. 

przedszk.   

Łącznie   

w osobach 

SP Bieliny 
46,84 40 11 51 

SP Belno 
11,94 9 8 17 

SP Huta Nowa 
12,12 9 14 23 

SP Huta Podłysica 
8,84 7 10 17 

ZPO Huta Stara 
7 6 2 8 

SP Lechów 
11,72 9 11 20 

SP Makoszyn 
11,26 9 11 20 

SP Porąbki 
11,1 9 10 19 

 120,82 98 77 175 
    

 
 

Zatrudnienie nauczycieli w roku szkolnym 2018/19 wg SIO na 30.09.2018 r. 

 

 

 

 

SP+G+oddz.przedszk. 

łącznie zatrudnionych 

w etatach 

SP+G+oddz. 

przedszk.  łącznie 

zatrudnionych  

w osobach –

pełnozatrudnieni  

SP+G+oddz. 

przedszk. łącznie 

zatrudnionych  

w osobach - 

niepełnozatrudnieni 

SP+G+oddz. 

przedszk.  

Łącznie w 

osobach 

SP Bieliny 
41,78 38 7 45 

SP Belno 
13,96 11 8 19 

SP Huta Nowa 
13,02 10 13 23 

SP Huta Podłysica 
9,79 7 11 18 

ZPO Huta Stara 
7,87 7 6 13 

SP Lechów 
13,45 9 14 23 

SP Makoszyn 
11,99 9 10 19 

SP Porąbki 
11,29 9 9 18 

 123,15 100 78 178 
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Stan techniczny i funkcjonalność budynków oświatowych oraz urządzeń sportowo-

rekreacyjnych należy uznać za dobry i bardzo dobry. Jest to wynikiem konsekwentnie realizowanych 

działań władz Gminy Bieliny i dyrektorów szkół w zakresie poprawy infrastruktury oświatowej  

i unowocześnienia wyposażenia szkół w pomoce naukowe i sprzęt multimedialny. 

 

Współczesna szkoła wymaga wysokiego poziomu wyposażenia w środki techniczne do nauki  

i komunikowania się. Każdego roku wzbogacane jest wyposażenie szkół w sprzęt i nowoczesne 

pomoce naukowe  z własnych jak i pozyskanych środków.  Stan wyposażenia w nowoczesne 

urządzenia specjalistyczne w naszych szkołach należy uznać za dobry. Wszystkie szkoły posiadają: 

tablice interaktywne, sprzęt nagłaśniający, projektory, rzutniki multimedialne, telewizory, 

magnetofony, kserokopiarki i drukarki, w 5 szkołach kamery video. Wszystkie szkoły w gminie 

Bieliny wyposażone są w pracownie komputerowe z dostępem do internetu. Aktualnie  wszystkie 

Szkoły zostały objęte rządowym programem Ogólnopolska Sieć Edukacyjna w ramach, którego szkoły 

zostaną podłączone do szerokopasmowego dostępu do Internetu o przepustowości 100 Mb. Obecnie 

w szkołach przygotowywana jest infrastruktura umożliwiająca włączenie szkół do szerokopasmowego 

dostępu do Internetu.  

 
W roku szkolnym 2017/18 doposażono szkoły w meble i pomoce naukowe z własnych środków 

za łączną kwotę 62085,46 zł. Szkoły pozyskały również znaczące środki na realizację różnego rodzaju 

przedsięwzięć edukacyjnych, doposażenia szkół w nowoczesne pomoce dydaktyczne i sprzęt 

sportowy oraz  na uatrakcyjnienia spędzania czasu wolnego uczniów po zajęciach szkolnych a także 

na  szkolenia nauczycieli.  

 

W szkołach realizowane były różnego rodzaju programy i projekty między innymi :  

 

 W roku szkolnym 2017/18 Szkoła Podstawowej im. Jana Pawła II w Bielinach kontynuowała 

projekt „Quo Vadis” Ku lepszej przyszłości – rozwijanie kompetencji kluczowych wśród 

bielińskich gimnazjalistów”. Projekt realizowany był od września 2016 roku do maja 2018 r.  

W ramach projektu podjętych było szereg działań, które miały na celu budowanie i rozwijanie 

kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy. Uczestnikami projektu było łącznie 

259 uczniów i uczennic klas gimnazjum w Bielinach. Wzięli oni udział w szeregu zajęć, 

warsztatów i wyjazdów edukacyjnych, podczas  których rozwijali swoje kompetencje 

kluczowe niezbędne na rynku pracy, w tym przy wykorzystaniu badawczych metod nauczania 

opartych na eksperymencie. W ramach projektu prowadzone były zajęcia dodatkowe  

z matematyki, języków obcych i informatyki, a także warsztaty terenowe z zakresu nauk 

przyrodniczych (biologia, chemia, fizyka, geografia). Ponadto  uczniowie wzięli udział  

w warsztatach z zakresu doradztwa zawodowego oraz psychologiczno-pedagogicznych 

mających charakter motywacyjny.  

Zajęcia realizowane były z wykorzystaniem zakupionych pomocy dydaktycznych, w tym 

narzędzi TIK. Szkoła w ramach projektu wzbogaciła się o nowy sprzęt komputerowy (laptopy, 

tablety, zestawy interaktywne, urządzenia wielofunkcyjne, oprogramowanie) oraz 

wyposażenie pracowni przedmiotowych (m.in. bryły, zestawy do obserwacji przyrodniczych, 

przeprowadzania doświadczeń chemicznych, książki, atlasy , mapy, globusy). 

 „ProgramujeMY kieleckie” – w ramach , którego nauczyciele uczący w klasach I-III wzięli 

udział w szkoleniu z programowania a także zakupiono po kilka zestawów klocków do 

programowania  Lego We Do oraz tablety; 

  „Mania Działania” – w ramach tego projektu uczniowie klas VI zostali zaangażowania do 

podejmowania działań mających na celu integrację środowiska młodzieży ze wszystkich szkół  

z terenu gminy Bieliny. W ramach tego działania uczniowie samodzielnie przygotowali festyn 

dla dzieci oraz gry terenowe;  

  „Szkolny Klub Sportowy” w ramach tego programu dla uczniów klas IV-VIII  zorganizowano 

dodatkowe godziny SKS. Program ten jest realizowany także roku szkolnym 2018/2019; 

 „Świętokrzyska Szkoła Edukacji Szachowej” – Projekt dotyczył wykorzystywania szachów  

w zajęciach edukacyjnych. W ramach projektu nauczyciele zostali przeszkoleni do 

prowadzenia zajęć nauki gry w szachy. Szkoły biorące udział w programie otrzymały zestawy 

do gry w szachy; 
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  „Aktywna tablica” to program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów  

i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej. W ramach tego programu 

Szkoły zakupiły: tablice interaktywne, projektory interaktywne monitory dotykowe wraz  

z głośnikami a nauczyciele zostali przeszkolenie w zakresie użytkowania zakupionego 

wyposażenia; 

 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” - program realizowany jest od roku 2015/16  

i sukcesywnie w każdym roku uczestniczą w nim kolejne szkoły z naszej gminy. W roku 

szkolnym 2017/18 z program realizowany był w  trzech szkołach t.j.: Szkole Podstawowej  

w Porąbkach, Szkole Podstawowej w Makoszynie oraz Szkole Podstawowej w Belnie. Szkoły 

te zakupiły nowości wydawnicze do bibliotek szkolnych za łączną kwotę 13100,00 zł.  

W szkołach realizujących program prowadzonych jest szereg działań mających na celu 

promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży szkolnej.;  

 „Pracownia edukacji  ekologiczno-przyrodniczej w gminie Bieliny”  - program realizowany 

był w 2017 roku  i 2018 roku. W ramach środków pozyskanych przez Gminę Bieliny  

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Kielcach  w 2017 

roku Szkoła Podstawowa w Hucie Nowej a w 2018 roku Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła 

II w Bielinach została wyposażona w sprzęt i pomoce dydaktyczne w zakresie ochrony wód, 

gleby, powietrza oraz w meble szkolne. Projekt przewiduje także szkolenie dla nauczycieli 

w zakresie wykorzystywania zasobów pracowni podczas zajęć lekcyjnych. 

  ZPO w Hucie Starej realizował projekt „Akademia Obywatelska 2018” organizowany przez 

Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. W ramach projekty szkoła realizowała 

szereg działań upamiętniających 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę; 

 Szkoła Podstawowa w Lechowie otrzymała dotację z budżetu państwa w kwocie 6700 zł  

z przeznaczeniem na zakup wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej; 

 Dwie szkoły otrzymały środki w kwocie 90764,00 zł z 4% rezerwy oświatowej na zakup 

pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów 

przyrodniczych w szkole podstawowej -  Szkoła Podstawowa w Lechowie otrzymała kwotę 

69095,00 zł oraz Szkoła Podstawowa w Makoszynie - 21669,00 zł; 

 Wszystkie Szkoły z gminy Bieliny biorą udział w programie „Szklanka mleka” i „Owoce  

w szkole” promując zdrowy tryb życia i odżywiania. 

  
Badanie postępów edukacyjnych i osiągnięć uczniów dokonywane jest w różnych formach. 

Najczęściej są to sprawdziany wewnętrzne i zewnętrzne oraz konkursy przedmiotowe. 

Do tej chwili były przeprowadzane sprawdziany zewnętrzne na zakończenie nauki w szkołach 

podstawowych oraz egzaminy na zakończenie nauki w gimnazjach. W związku  

z przeprowadzaną reformą oświaty w roku 2017 odstąpiono od przeprowadzania sprawdzianów 

szóstoklasistów. Egzamin w formie zewnętrznej po szkole podstawowej ósmoklasiści będą zdawać po 

raz pierwszy w 2019 roku.  

W roku szkolnym 2017/18 został przeprowadzony egzamin tylko dla uczniów kończących naukę  

w  gimnazjum. Jest on powszechny i obowiązkowy, musi przystąpić do niego każdy uczeń kończący 

gimnazjum.  

W roku szkolnym 2017/18 do egzaminu w Gimnazjum w Bielinach przystąpiło 137 uczniów.  

Uczniowie przystąpili do egzaminów z następujących przedmiotów: 

 część humanistyczna (historia, WOS, język polski); 

 część matematyczno- przyrodnicza (przedmioty przyrodnicze, chemia, fizyka, biologia, 

geografia oraz matematyka; 

 część języków obcych ( język angielski zakres podstawowy i rozszerzony). 
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Średnie wyniki uczniów Gimnazjum w Bielinach z poszczególnych przedmiotów w roku szkolnym 

2015/16, 2016/17 i  2017/18. 

 Część 

humanistyczna 

Część matematyczno-

przyrodnicza 

Języki obce –  

język angielski 

 Historia 

i Wiedza  

o społ. 

j. 

polski 

matematyka Przedmioty 

przyrodnicze 

podstawowy rozszerzony 

Rok szkolny 2015/2016   

Gimnazjum  

w Bielinach 
57 67 49 54 55 33 

powiat kielecki 55 69 49 52 59 37 

woj. 

świętokrzyskie 

56 69 48 52 63 43 

Rok szkolny 2016/2017   

Gimnazjum  

w Bielinach 

60 69 54 56 62 37 

powiat kielecki 58 69 47 52 61 39 

woj. 

świętokrzyskie 

58 69 47 52 66  

Rok szkolny 2017/2018   

Gimnazjum  

w Bielinach 

55 62 53 53 58 36 

powiat kielecki 58 67 53 55 63 44 

woj. 

świętokrzyskie 

58 68 51 55 66 49 

 
W roku szkolnym 2017/2018 średnie wyniki uczniów gimnazjum były niższe niż w latach 

poprzednich. Tylko wyniki z matematyki były na poziomie lat poprzednich w porównaniu ze średnim 

wynikiem uzyskanym przez uczniów  z powiatu kieleckiego  i województwa świętokrzyskiego. 

 

 

17.  Inne obowiązujące programy/plany/ regulaminy 

 
1) Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Gminy Bieliny w 2018r. przyjęty Uchwałą Nr XLII/335/18 Rady Gminy 

Bieliny z dnia 27 marca 2018r. 

 

2) Plan działań w zakresie rozwoju turystyki w Gminie Bieliny do roku 2023  

w oparciu o zasoby endogeniczne przyjęty Uchwałą Nr XLII/336/18 Rady Gminy Bieliny 

z dnia 27 marca 2018r. 

 

3) Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków przyjęty Uchwałą  

Nr XLIV/335/18 Rady Gminy Bieliny z dnia 8 sierpnia 2018r. 

 

4) Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bieliny przyjęty Uchwałą  

Nr XXXIII/256/17 Rady Gminy Bieliny z dnia 28 lipca 2017r. 
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V. Efekty działań prowadzonych w 2018 roku 
 

A. Realizacja przedsięwzięć w ramach programów rządowych 
 

 

1. „Przebudowa stadionu sportowego w Bielinach w zakresie infrastruktury 

lekkoatletycznej”- dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki   

w ramach Programu rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej – edycja 2018. 

 
Projekt, w ramach którego stadion w Bielinach zostanie rozbudowany, pozwoli na utworzenie 

pierwszego na terenie gminy obiektu lekkoatletycznego. Nowopowstała infrastruktura służyć będzie 

lokalnej społeczności do aktywnego spędzania czasu i rozwijania sportowych zainteresowań. 

Całkowita wartość projektu wyniesie 1 615 000,00 złotych.  Dofinansowanie ze środków „Programu 

rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej – edycja 2018” to 807 500,00 zł, co stanowi 50% kosztów. 

 

 

2. Otwarte Strefy Rekreacji - współfinansowane z Funduszu Rozwoju Kultury 

Fizycznej w ramach rządowego programu rozwoju małej infrastruktury 

sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym 

 
Samorząd otrzymał na ten cel ponad 170 tysięcy złotych. To jedna z najwyższych dotacji  

w województwie świętokrzyskim. 

Otwarte Strefy Aktywności, które powstały w Bielinach, Belnie, Lechowie, Hucie Starej i Hucie 

Podłysicy to infrastruktura sportowo-rekreacyjnej w wariancie podstawowym, obejmującym siłownię 

plenerową złożoną z sześciu różnych urządzeń wraz ze strefą relaksu, czyli ławeczkami i urządzeniami 

do gier edukacyjnych. Teren został również zagospodarowany w zieleń.  Obiekty są monitorowane.  

Każdy z nich jest zlokalizowany w najbliższym otoczeniu Szkół Podstawowych, które stanowią swoiste 

centrum edukacyjno – rekreacyjno – integracyjne  w danych miejscowościach. Powstała infrastruktura 

stanowi doskonałe uzupełnienie już istniejących obiektów - placów zabaw i boisk i razem tworzy 

zintegrowane obiekty przeznaczone do aktywnego wypoczynku, dające możliwość podejmowania 

różnorodnych form aktywności przez osoby w różnym wieku i o różnym stopniu aktywności fizycznej. 

 

Wg realizacji: 

Całkowita wartość zadania: 315 884,96 zł 

Dotacja: 173 200,00 zł 

 

3. „Remont mogił ofiar zbrodni hitlerowskiej w Puszczy Jodłowej pochowanych 

na cmentarzu parafialnym w Bielinach” współfinansowanego ze środków 

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Fundusz Promocji Kultury) w 

ramach programu „Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi 

upamiętnieniami w kraju 2018”. 

 
Kwota dofinansowania to 10 000,00 zł. 

 

4. Dzienny Klub Senior+ 

 
W ramach programu Senior+ dotacja w 2018 roku w wysokości ponad 14 tys. złotych została 

przeznaczona na funkcjonowanie Klubu Senior+, który został utworzony w Bielinach. 

W ramach realizacji zadania został zatrudniony opiekun-animator, do którego obowiązków należy m.in. 

opieka nad osobami starszymi przebywającymi w Klubie Seniora w Bielinach, rozwijanie orientacji  

i pomysłowości uczestników, nawiązanie i podtrzymanie kontaktu z seniorami, przygotowanie oraz 

realizacja planu działalności klubu, organizowanie przedsięwzięć kulturalnych i środowiskowych, 
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udział w działalności edukacyjnej, kulturalnej i rekreacyjnej klubu. Seniorzy uczestniczyli w wielu 

ciekawych zajęciach, spotkaniach i warsztatach. 

 

Od 2018 rok z powodzeniem funkcjonuje w Bielinach Dzienny Klub Senior+.  

W roku 2017 w ramach rządowej dotacji Klub został wyposażony (dotacja: niespełna 20 200,00 zł, 

całkowita wartość zadania: 25 300,00 zł) 

11 kwietnia 2018 roku klub uroczyście zainaugurował działalność. 

W ramach Wieloletniego Programu Senior+ dotacja w 2018 roku w wysokości ponad 14 tys. złotych 

została przeznaczona na funkcjonowanie Klubu Senior+ (całkowita wartość zadania: 22 304,40 zł) 

 

W ramach szerokiej oferty rekreacyjnej dla osób starszych w 2018 zostały zorganizowane rajdy piesze, 

spacery nordic walking oraz cykliczne wyjazdy na baseny mineralne. 

W skali roku z usług i oferty klubu korzysta średnio w miesiącu kilkadziesiąt osób. 

 

5. Rządowy Program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań 

„Razem Bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka  

 
Projekt "Bielińskie społeczeństwo promuje bezpieczeństwo" 

Dotacja: 20 800,00 zł 

Całkowita wartość zadania: 26 100,00 zł 

Działania zaplanowane w projekcie koncentrowały się głównie na upowszechnianiu wiedzy  

i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Odbyły się szkolenia skierowane dla uczniów 

wszystkich szkół podstawowych z terenu gminy, kadry pedagogicznej oraz rodziców. Każda placówka 

wzbogaciła się również o zestaw szkoleniowy niezbędny do nauki pierwszej pomocy przedmedycznej. 

Zostały zakupione także 2 defibrylatory zewnętrzne. 

 

6. Program Rządowy „Aktywna Tablica” 

 

Trzy szkoły z terenu gminy wzbogaciły się w  infrastrukturę w zakresie TIK w postaci 

nowoczesnych pomocy dydaktycznych. 

Dotacja w wysokości 42 000 zł została przeznaczona na zakup tablic interaktywnych, 

projektorów, głośników oraz interaktywnych monitorów dotykowych dla szkół podstawowych 

w Belnie, Lechowie i Hucie Starej. Każda z nich otrzymała 14 000 zł. 

 

7. Ogólnopolska Sieć Edukacyjna (OSE) 

 

OSE (Ogólnopolska Sieć Edukacyjna) to program publicznej sieci telekomunikacyjnej dającej 

szkołom dostęp do szybkiego, bezpłatnego i bezpiecznego Internetu, zaprojektowany przez 

Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej. 

Dzięki programowi docelowo w każdej szkole będzie możliwy dostęp do szerokopasmowego 

Internetu, co przyczyni się do podnoszenia kompetencji cyfrowych uczniów oraz nauczycieli  

i pedagogów, a także wspomagania procesu kształcenia. 

Dyrektorzy 8 szkół z terenu gminy Bieliny umowy podpisali w roku 2018. 

Obecnie trwają prace techniczne mające na celu podłączenie placówek do sieci. 

 

8. Zadanie „Ławka Niepodległości dla samorządów” 
 

związane z budową pomników upamiętniających tradycję, chwałę i sławę oręża polskiego w formie 

Ławek Niepodległości – ławek pomnikowych upamiętniających 100. rocznicę odzyskania przez Polskę 

niepodległości. 

Dotacja z Ministerstwa Obrony Narodowej. 

Całkowity koszt: 34 399,80 zł 

Dofinansowanie: 27 330,64 zł 
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9. Opieka nad dziećmi w wieku przedszkolnym 

 
W każdej ze szkół podstawowych funkcjonują oddziały przedszkolne. Od roku szkolnego 2014/2015 

stanowią one element struktury szkół. Dzięki temu wszystkie dzieci w wieku 3-5 lat mają 

zagwarantowany dostęp do opieki przedszkolnej.  

Oddziały funkcjonują w systemie 5-godzinnych przez 5 dni w tygodniu. W ramach funkcjonowania 

oddziałów dzieci mają zapewnioną wykwalifikowaną opiekę oraz sale przystosowane do ich potrzeb. 

Ponadto w miejscowości gminnej funkcjonuje jeden oddział przedszkolny sprawujący opiekę nad 

dziećmi w wymiarze 10 godzin dziennie. Dzięki temu wszystkie chętne dzieci w wieku 3-4 lata mają 

zagwarantowaną całodniową opiekę przedszkolną. 

 
W roku szkolnym 2017/2018: 

Opieką przedszkolną objęto łącznie 252 dzieci, w tym 24 w oddziałach „0” oraz 50 w oddziałach  

10-godzinnych. 

 

W roku szkolnym 2018/2019: 

Opieką przedszkolną objęto łącznie 273 dzieci, w tym 65 w oddziałach „0” oraz 46 w oddziałach  

10-godzinnych. 

 

Kwota dotacji na dziecko w wieku przedszkolnym:  

2018 rok: 1370,00 zł; 259 dzieci tj. łącznie: 345 240,00 zł 

2019 rok: 1403,00 zł; 273 dzieci, tj. łącznie 383 019,00 zł 

 

Subwencja na dzieci w klasach „0”: 

2018 rok: 5 007,38 zł; 95 dzieci tj. łącznie: 475 700,00 zł 

2019 : 5 174,94 zł; 84 dzieci, tj. łącznie 434 694,81 zł 

 

10. Remonty i przebudowy dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy 

Bieliny – zadania w ramach środków na usuwanie klęsk żywiołowych 

 
18 kwietnia 2018 r. gmina Bieliny otrzymała promesę w wysokości 868 tysięcy złotych ze środków 

pochodzących z rezerwy celowej MSWiA na usuwanie skutków klęsk żywiołowych i niekorzystnych 

zjawisk atmosferycznych, które wystąpiły w roku 2017. 

Ze środków promesy zostały przeprowadzone remonty: 

- drogi gminnej nr 308040T Bieliny – Porąbki ul. Turystyczna (na odcinku ok. 370 m) 

- drogi wewnętrznej działka ew. 38/2 Czaplów ul Staszica (na odcinku blisko 220 m) 

- drogi gminnej nr 308025T Huta Koszary – Huta Stara (na odc. ok. 760 m) 

- drogi gminnej nr 308018T Huta Stara – Wymysłów – Huta Koszary (na odcinku blisko 300 m) 

- drogi gminnej nr 308005T Lechów Jaźwiny (na odcinku ok. 710 m) 

 

29 czerwca br. wręczono ministerialne promesy na usuwanie klęsk żywiołowych i niekorzystnych 

zjawisk atmosferycznych. Gmina Bieliny otrzymała promesę w wysokości 265 tys. zł z przeznaczeniem 

na remont ponad 300-metrowego odcinka drogi gminnej w Napękowie, zaś w ramach promesy  

w wysokości 1 mln 712 tys. zł przyznanej Powiatowi Kieleckiemu jest przeprowadzany m.in. remont 

drogi w Czaplowie (jego szacunkowy koszt to ok. 1,4 mln zł). 

 

25 lipca Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński wraz z Wojewodą 

Świętokrzyskim Agatą Wojtyszek przekazali na ręce Wójta Gminy Bieliny promesę w wysokości  

649 000,00 zł. Promesa dotyczyła zniszczeń w wyniku nawalnego deszczu w dniu 26 maja 2018 r.  

Otrzymane środki zostały przeznaczone na realizację 5 zadań mających na celu usunięcie skutków 

powodzi w infrastrukturze drogowej w miejscowościach: Bieliny, Czaplów, Lechów oraz Hucie 

Podłysicy. 

W ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez 

Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej Starostwo Powiatowe otrzymało wsparcie finansowe  

w wysokości niespełna 5 mln zł.  W ramach dofinansowania ok. 4 miliony złotych zostały przeznaczone 
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na II etap remontu drogi powiatowej w Hucie Podłysicy. Ze względu na fakt, że Gmina Bieliny 

uczestniczy w remontach dróg powiatowych w wysokości 50% kosztów, rządowe środki biorąc pod 

uwagę skalę robót budowlanych, pozwoliły na przyspieszenie prac ale także na niższy udział gminy  

w finansowaniu.  

  

Reasumując, w 2018 roku do gminy Bieliny trafiło łącznie prawie 8,1 miliona złotych rządowego 

wsparcia na realizację przedsięwzięć mających na celu poprawę jakości infrastruktury drogowej, a tym 

samym poprawę bezpieczeństwa mieszkańców i użytkowników dróg. 

 

11. Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Belno 

 
W 2018 roku jednostka OSP w Belnie otrzymała nowy samochód ratowniczo-gaśniczy. Inwestycja 

opiewająca na kwotę 710 tys. złotych była możliwa dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska (350 000,00 zł), budżetu gminy (300 000,00 zł) oraz dotacji Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych i Administracji  dla jednostek ochotniczych straży pożarnych na rok 2018 (60 000,00 

zł). 

Doposażenie OSP Belno w samochód ratowniczo - gaśniczy wpływa na poprawę bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego i ratownictwa na terenie gminy Bieliny oraz gmin sąsiednich, ponieważ jednostki 

te prężenie ze sobą współpracują, niejednokrotnie jednostki OSP z gminy Bieliny wzywane są do 

pożarów, wypadków komunikacyjnych oraz klęsk, które dotykają ościenne gminy, zawsze służąc 

pomocą i będąc w gotowości bojowej. 

 

 

B. Realizacja przedsięwzięć z dofinansowaniem środków z UE 

 
1. Uporządkowanie gospodarki wodno–ściekowej w otulinie Cisowsko -

Orłowińskiego Parku Krajobrazowego na terenie gminy Bieliny i Łagów  
 
Celem projektu jest zwiększenie liczby ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków na 

terenie aglomeracji Napęków. W wyniku realizacji inwestycji 2780 mieszkańców uzyska możliwość 

podłączenia się do kanalizacji sanitarnej. Działania projektowe obejmują budowę kanalizacji sanitarnej 

w miejscowościach Makoszyn, Belno, Lechów, Górki Napękowskie, Napęków o długości 30,94 km 

oraz w miejscowości Lechówek (4,43 km) na terenie gm. Łagów. Ponadto w ramach projektu zostanie 

zakupiony i wdrożony system SCAD i GIS, który będzie pozwalał monitorować stan sieci i usuwać 

awarie. Realizacja projektu przyczyni się do rozwiązania problemów gospodarki ściekowej  

w aglomeracji Napęków, poprawę warunków życia mieszkańców oraz ochronę środowiska. 

Kwota dofinansowania projektu to aż 16 081 303,45 zł, co stanowi 80% kosztów kwalifikowalnych. 

To długo oczekiwana przez mieszkańców inwestycja, która poprawi jakość życia i funkcjonowania, 

pozytywnie wpłynie na bezpieczeństwo ekologiczne oraz efektywne i oszczędne korzystanie z zasobów 

wodnych. 

To olbrzymie wyzwanie dla samorządu, zarówno pod względem proceduralnym, jak i finansowym.  

Ze względu na szeroki zakres prac przedsięwzięcie zostanie podzielone na etapy, a jego realizacja 

zaplanowana w perspektywie kilku lat. 

Optymistyczną wiadomością jest również fakt, że na uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej 

w aglomeracji Skorzeszyce dofinansowanie otrzymała gmina Górno. W ramach projektu powstanie 

oczyszczalnia ścieków, która będzie inwestycją komplementarną do zadań realizowanych przez gminę 

Bieliny. 

Dotychczasowy brak sieci kanalizacyjnej w miejscowościach leżących w południowej części gminy 

Bieliny był m.in. uwarunkowany brakiem oczyszczalni, która mogłaby ją obsługiwać. Dzięki 

wieloletnim staraniom, prowadzonym rozmowom i współpracy samorządów, a także pozyskanym w 

obecnej perspektywie finansowej środkom unijnym, ta wyczekiwana inwestycja będzie mogła zostać 

zrealizowana. 

Nowoczesna i szczelna sieć zapewni oszczędności wody, a zastosowanie systemu monitoringu i 

sterowania pozwolą szybko wykazywać sytuacje  awaryjne. Wykorzystanie inteligentnych systemów 
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zarządzania siecią kanalizacyjną pozwoli optymalizować pracę urządzeń w całym procesie 

odprowadzania i oczyszczania ścieków, a przez to oszczędzać energię. 

 

Okres realizacji: 2018-2022 

Całkowita wartość: 27 179 301,80 zł  

W tym koszty kwalifikowalne 2 603 024,69 zł 

 

Dofinansowanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020  

- 16 081 303,45 złotych 

 

2. Podwyższenie walorów dziedzictwa kulturowego oraz rozbudowa infrastruktury 

kulturalnej i turystycznej poprzez rewitalizację Zespołu Klasztornego na Świętym 

Krzyżu wraz z rozbudową Osady Średniowiecznej 

 
Projekt jest jednym z pierwszym, który uzyskał dofinansowanie w ramach nowej perspektywy 

finansowej.  

9 sierpnia 2016 roku w Kaplicy Oleśnickich na Świętym Krzyżu odbyło się uroczyste podpisanie pre-

umowy. Beneficjentem projektu jest gmina Bieliny, partnerami zaś Klasztor Misjonarzy Oblatów MN 

na Świętym Krzyżu oraz Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach. 

W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące zadania: 

Zadanie 1: Rewitalizacja Zespołu Klasztornego na Świętym Krzyżu. Zadanie obejmie następujące 

elementy: 

Rewitalizacja pomieszczeń klasztornych (Prace ogólnobudowlane i instalacyjne oraz wyposażenie) 

Prace zostaną wykonane z uwzględnieniem wysokich walorów zabytkowych obiektu. 

W piwnicy istniejąca kubatura pod krużgankami zostanie powiększona i wykorzystana na 

pomieszczenia gospodarcze kuchni, istniejące pomieszczenia kuchenne zostaną wyremontowane i na 

nowo wyposażone. Na parterze zakres prac obejmie refektarze wraz z przyległymi pomieszczeniami. 

Na I piętrze zostanie przywrócony pierwotny, zabytkowy układ komunikacji. Istniejąca kaplica zostanie 

przeniesiona na nowe miejsce - skrzydło wschodnie. W skrzydle wschodnim oraz zachodnim istniejące 

pokoje zostaną przebudowane i wyposażone w łazienki. W skrzydle południowym zlokalizowano salę 

audiowizualną i bibliotekę, które również zostaną wyposażone. Zostanie także przygotowane archiwum  

w części północnej klasztoru 

Rewitalizacja Sanktuarium 

a) Bazylika – prace konserwatorskie obejmą między innymi ołtarz główny, instalacje i oświetlenie, 

renowację portali, drzwi i krat 

b) Kaplica Oleśnickich – prace konserwatorskie obejmą między innymi remont posadzki, renowację 

polichromii, ołtarz, drewniane rokokowe konsole, kraty, schody i antepedium 

c) Zakrystia – prace obejmą między innymi renowację polichromii, mebli, podłogi, oświetlenia, 

d) Krużganki i przedsionek – renowacją zostaną objęte miedzy innymi zachowane freski, ceglano-

kamienne dekoracje sklepień, kamienna romańska ściana, drewniany krucyfiks, ołtarz kamienny, 

kamienne portale i drzwi, 

e) Prace ogólne w Sanktuarium obejmą oświetlenie zewnętrzne Sanktuarium i klasztoru, przystosowanie 

dla ruchu osób niepełnosprawnych, instalacja bezpieczeństwa (monitoring, sygnalizacja p-poż.) oraz 

stworzenie systemu informacyjnego (monitory informacyjne, informacja planszowa, lektor, 

przystosowanie do transmisji internetowej. 

Zadanie 2: Rozbudowa Osady Średniowiecznej w Hucie Szklanej o Świętokrzyską 

Zagrodę Kultury – gmina Bieliny 
Drugie zadanie polega na rozbudowie „Osady Średniowiecznej” położonej w Hucie Szklanej poprzez 

budowę Świętokrzyskiej Zagrody Kultury. Zagroda będzie stanowić miejsce upowszechniania  

i udostępniania bogactwa zasobów materialnego i niematerialnego dziedzictwa kultury obszaru Gór 

Świętokrzyskich (folklor, gwara, śpiew, taniec, obrzędy, stroje, tradycyjne budownictwo, tradycyjne 

rzemiosła, widowiska itp.). 

W piwnicach obiektu zostanie przygotowana sala konferencyjna wyposażona w system nagłośnieniowy 

i sprzęt multimedialny do prowadzenia spotkań. Na parterze oraz na I piętrze zagrody zostanie 

przygotowana dwupoziomowa ekspozycja multimedialna dotycząca materialnego i niematerialnego 
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dziedzictwa kulturowego Gór Świętokrzyskiej. Całość ekspozycji zostanie utrzymana w stylu 

zagospodarowania XIX-wiecznej i z początku XX-wiecznej wsi świętokrzyskiej. Wędrując przez 

poszczególne ekspozycje turysta przenosić się będzie do różnych pomieszczeń zagrody świętokrzyskiej. 

Program zwiedzania oparty będzie na snuciu opowieści o dawnym życiu na świętokrzyskiej wsi,  

z uwzględnieniem podziału na pracę w gospodarstwie, cykl życia na wsi zgodny z porami roku, obrzędy 

i zwyczaje, tradycje, umiejętności rzemiosła, wsparte tradycyjnymi elementami zabudowy, 

zagospodarowania przestrzeni wiejskiej zagrody i gospodarstwa domowego oraz obejścia. Przekaz  

i poznanie materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego w znacznej mierze oparty będzie  

o prezentacje hologramowe oraz multimedialne, a także na bogatej formule interakcji z aktywnym 

uczestnictwem osób zwiedzających, formy i narzędzia ekspozycji będą dostosowane do potrzeb osób  

o różnych niepełnosprawnościach (hologramy postaci, multimedialni lektorzy, ekrany dotykowe, 

interaktywne ściany, sensory ruchu). 

Okres realizacji: 2017-2020 

Całkowita wartość: 15 044 000,00 

W tym koszty kwalifikowalne 

Dofinansowanie: 12 035 200,00  Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na 

lata 2014-2020 

 
3. Przebudowa i remont zdegradowanych budynków w miejscowościach na terenie 

gminy Bieliny w celu ich adaptacji na mieszkania socjalne 

 
Dzięki wsparciu środków z UE zostanie przeprowadzony remont i modernizacja dwóch 

zdegradowanych budynków – w Porąbkach i w Lechowie w celu ich adaptacji na mieszkania socjalne. 

Tym samym samorząd wychodzi naprzeciw potrzebom społeczności lokalnej w celu ułatwiania 

dostępności do usług społecznych. 

Budynki (znajdujące się przy szkołach w Porąbkach i Lechowie – byłe domy nauczyciela), które ze 

względu na ich stan nie są obecnie użytkowane, zostaną przebudowane i wyremontowane. W ramach 

projektu zaplanowana jest m.in. ich termomodernizacja, wymiana pokryć dachowych, stolarki okiennej, 

wymianę instalacji. 

Zadania zaplanowane w ramach projektu są uzupełnieniem działań samorządu polegających na 

tworzeniu możliwości i ułatwianiu lokalnego rozwoju społecznego oraz aktywizacji mieszkańców. 

W roku 2018 Wykonawca rozpoczął prace remontowo-budowlane. Zostało m.in. wymienione pokrycie 

dachowe oraz stolarka okienna. 

Okres realizacji: 2017-2019 

Całkowita wartość: 3 325 000,00 zł 

Dofinansowanie:   2 817 750,00 zł. Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 

na lata 2014-2020 

 

4. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bieliny 

 
Projekt obejmuje działania polegające na modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy Bieliny 

w oparciu o zastosowanie energooszczędnych opraw ledowych. Projekt zakłada wymianę lamp oraz 

instalację systemu sterowania i zarządzania energia w oparciu o technologię TIK na istniejących już 

słupach. Zaplanowano modernizację 1486 punktów oświetleniowych we wszystkich miejscowości ach 

na terenie całej gminy. Realizacja projektu przyczyni się do zmniejszenia zanieczyszczeń emitowanych 

do powietrza oraz przyczyni się do znacznych oszczędności energii elektrycznej. 

Inwestycja przyczyni się do znacznych oszczędności energii elektrycznej oraz zmniejszenia 

zanieczyszczeń powietrza. 

 

Okres realizacji: 2018 - 2019 

Całkowita wartość: 3 437 602,77 

Dofinansowanie: 2 798 070,60 

  Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 
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5. Montaż instalacji OZE w ramach projektów parasolowych na terenie gminy 

Bieliny 

 
Projekt jest częścią zintegrowanego przedsięwzięcia mającego na celu ograniczenie emisji gazów 

cieplarnianych do atmosfery. Przesłankami przedsięwzięcia są czynniki ekonomiczne i ekologiczne. 

Instalacja OZE wpłynie na obniżenie kosztów energii elektrycznej i cieplnej. Celem jest ograniczenie 

emisji CO2  w wyniku zwiększe4nia produkcji energii z OZE poprzez zakup i montaż małych instalacji 

OZE do produkcji energii elektrycznej i cieplnej dla osób fizycznych zamieszkujących teren gminy. 

Działania projektowe maja ogromne znaczenie dla poprawy stanu środowiska naturalnego, a tym 

samym na poprawę warunków życia mieszkańców i turystów odwiedzających gminę. Projekt zakłada 

montaż 108 szt. instalacji fotowoltaicznych i 74 szt. kolektorów słonecznych w miejscowościach na 

terenie gminy Bieliny. 

Okres realizacji: 2017-2019 

Całkowita wartość: 3 083 672,15 

Dofinansowanie:  1 645 662,67 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 

na lata 2014-2020 

 

6. Wdrożenie innowacyjnych e-usług w gminach Suchedniów, Bieliny i Górno  
 

Projekt przewiduje 12 zadań, realizowanych w partnerstwie z gmina Górno i Suchedniów. 

W projekcie wprowadzone zostaną e-usługi dla poszczególnych jednostek: Bieliny 33; Górno 25; 

Suchedniów 13. Oprócz wdrożonych systemów i e-Usług planowany jest zakupu niezbędnego sprzętu 

oraz uruchomienie punktu potwierdzania profilu zaufanego w gminach Bieliny i Górno. Celami 

głównymi są: udostępnienie nowych e-usług; zwiększenie dostępu do cyfrowej informacji sektora 

publicznego przez jednostki z województwa świętokrzyskiego, powiatu kieleckiego i skarżyskiego  

tj. Gminę Bieliny, Gminę Suchedniów, Gminę Górno i umożliwienie mieszkańcom korzystania  

z nowych e-usług publicznych. Celem szczegółowym jest poprawa zarządzania i uzyskania 

oszczędności procesów administracyjnych i świadczonych usług w tych jednostkach.  

Dodatkowo celem jest ułatwienie dostępu osób niepełnosprawnych do usług publicznych i umożliwienie 

takim osobom aktywnego udziału z życiu społecznym. 

Gmina Bieliny jest Liderem projektu. 

 

Okres realizacji: 2017 – 2020 

Całkowita wartość: - 2 006 868,00 zł 

Dofinansowanie: 1 705 837,80 zł  Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 

na lata 2014-2020 

 

7. Bielińskie stacje wsparcia 

 
W ramach projektu powstało 6 placówek wsparcia dziennego: w Bielinach, Hucie Podłysicy, Hucie 

Nowej, Lechowie, Napękowie i Porąbkach jako form pomocy dla mieszkańców gminy – dzieci, 

młodzieży i ich rodzin. 

W ramach funkcjonowania placówek prowadzone są zajęcia mające na celu wspieranie rozwoju dzieci, 

budowanie pozytywnej samooceny, poprawę ich funkcjonowania w życiu społecznym i szkolnym, 

animowanie czasu wolnego, a także umożliwiające udział w zajęciach rozwijających ich 

zainteresowania. 

Dzięki placówkom dzieci i młodzież mogą prawidłowo i efektywnie wykorzystać swój wolny czas. 

Działania profilaktyczne przyczyniają się do prawidłowego funkcjonowania w rodzinie, szkole  

i społeczeństwie, zwiększą świadomość i wiedzę wśród całych rodzin nt. poszukiwania pomocy  

i rozwiązań w trudnych sytuacjach życiowych. 

Każda Stacja Wsparcia funkcjonuje przez 5 dni/tyg. po średnio 4 godziny dziennie. Uczestnicy zajęć są 

pod opieką wykwalifikowanej kadry. Uczestnicy mogą skorzystać z szerokiego wachlarza zajęć 

tematycznych (np. plastycznych, teatralnych, z zakresu wiedzy o regionie), wydarzeń okazjonalnych 

(np. święta, dzień dziecka, dzień mamy, walentynki itp.) oraz wyjazdów o charakterze krajoznawczym, 
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kulturalnym, sportowym (wycieczki, rajdy piesze, wyjazdy do kina, teatru itp.). W ramach 

funkcjonowania placówek oferowane jest również wsparcie psychologiczne. 

W ramach projektu placówki – tzw. stacje wsparcia zostały wyposażone w sprzęt (np. meble, sprzęt 

multimedialny, gry, zabawy, materiały dydaktyczne, biurowe itp.) 

Zaplanowane działania przyczyniają się do zaspokajania potrzeb społecznych w zakresie wspomagania 

wychowawczej roli rodziny, przeciwdziałania demoralizacji dzieci i młodzieży, inspirowanie ich do 

różnych form działalności pozaszkolnej, rozwoju kompetencji kluczowych, oferowania dzieciom i ich 

rodzinom atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu opartych na integracji i wspomaganiu edukacji. 

 
Okres realizacji: 2016-2020 

Całkowita wartość: 1 679 893,39 zł 

Dofinansowanie:  1 551 553,39 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 

na lata 2014-2020 

 

8. Quo vadis? Ku lepszej przyszłości – rozwijanie kompetencji kluczowych wśród 

bielińskich gimnazjalistów 

 
W ramach projektu wsparciem zostali objęci uczniowie klas I-III gimnazjum w Bielinach.  którzy 

poprzez udział w zajęciach dodatkowych oraz wyjazdach edukacyjnych będą rozwijać kompetencje 

kluczowe niezbędne na dalszych etapach kształcenia oraz na rynku pracy. 

Zajęcia będą odbywać się z wykorzystaniem badawczych metod nauczania oraz wzbogaconej bazy 

dydaktycznej. 

Poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych z zakresu m.in. przedmiotów matematyczno – 

przyrodniczych, ICT, językowych uczniom gimnazjum w Bielinach zostaną stworzone możliwości 

rozwoju i poszerzania kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem  

kompetencji naukowych i uczenia się z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych. 

Wsparcie udzielone w ramach projektu miało na celu przede wszystkim wyrównywanie szans 

edukacyjnych uczniów, którzy osiągają słabsze wyniki w nauce. Ma również pomóc młodzieży zdolnej 

rozwijać swoje zainteresowania. Będzie także stanowić wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły. 

Prócz zajęć pozalekcyjnych uczestnicy wzięli udział w warsztatach terenowych oraz wyjazdach 

edukacyjnych po regionie i poza jego granicami. 

Realizacja projektu została zakończona w czerwcu 2018 roku. 
 

Okres realizacji: 2017 - 2018 

Całkowita wartość: 479 100,00 zł 

Dofinansowanie:  427 825,00 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na 

lata 2014-2020 

 

9. „Głęboka modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Hucie Nowej służąca 

poprawie jego efektywności energetycznej z zastosowaniem OZE” 
 

W roku 2018 Gmina Bieliny pozyskała fundusze z Regionalnego Programu Operacyjnego WŚ na lata 

2014-2020 na poprawę efektywności energetycznej (w ramach Działania 3.3 Poprawa efektywności 

energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i 

mieszkaniowym). Wśród projektów rekomendowanych do dofinansowania znalazł się także projekt 

złożony przez Gminę Bieliny pn. „Głęboka modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Hucie 

Nowej służąca poprawie jego efektywności energetycznej z zastosowaniem OZE”. Stanowi on 

jedno z priorytetowych działań, jakie gmina Bieliny zamierza realizować w celu ograniczenia emisji 

szkodliwych związków w budynkach użyteczności publicznej. 

W ramach przedmiotowego projektu zaplanowano kompleksowe prace termomodernizacyjne na 

budynku Szkoły Podstawowej w Hucie Nowej w celu zwiększenia jego efektywności energetycznej. 

Planowany zakres prac obejmuje modernizację systemu grzewczego i c.w.u., oświetlenia, wymianę 

stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie całego budynku oraz montaż instalacji fotowoltaicznej. 

Całkowita wartość projektu to 1 343 139,89 zł. Koszty kwalifikowalne w ramach działań 

inwestycyjnych to 1 016 234,55 zł, z czego dofinansowanie stanowi 95%. 

Projekt będzie realizowany w latach 2019 – 2021. 
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10. „Galeria Sztuki od Świętego Krzyża - przebudowa, rozbudowa i remont budynku 

w Hucie Nowej w celu utworzenia filii Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gór 

Świętokrzyskich”. 
 

- Gmina Bieliny w roku 2018 otrzymała dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020 na projekt pn. „Galeria Sztuki od Świętego Krzyża - przebudowa, 

rozbudowa i remont budynku w Hucie Nowej w celu utworzenia filii Centrum Tradycji, 

Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich”. 
Dzięki długotrwałym, ale konsekwentnym działaniom włodarza gminy budynek w Hucie Nowej, 

potocznie zwany „remizą” zyska nowe oblicze. 

Gmina Bieliny złożyła wniosek o dofinansowanie w czerwcu 2018. Wcześniej wykonano koncepcję 

architektoniczną, a także program funkcjonalno-użytkowy. 

Przyznane dofinansowanie (500 tys. zł) pozwoli ma przeprowadzenie gruntownych prac budowlanych 

i remontowych. W ramach inwestycji budynek zostanie rozbudowany w kierunku szkoły, wymieniony 

dach, stolarka okienna i drzwiowa. Zaplanowano także termomodernizację i zakup wyposażenia. 

Budynek będzie stanowił centrum aktywności i społecznej integracji, sprzyjając tym samym 

lokalnemu rozwojowi. W ramach projektu przewidziano stworzenie przestrzeni przyjaznej 

najmłodszym oraz dorosłym mieszkańcom gminy. Docelowo zostanie utworzona filia instytucji 

kultury. Realizacja operacji odbędzie się w latach 2019-2020. 

Projekt uzyskał dofinansowanie na operacje typu "Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne" 

w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

 

11.   Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji 
 

W latach 2017-2018 gmina Bieliny realizowała projekt w ramach którego rozpoczął funkcjonowanie 

LOWE – Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji. Projekt LOWE realizuje partnerstwo złożone  

z czterech instytucji: Fundacja Małopolska Izba Samorządowa, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 

Wyższą Szkoła Ekonomii i Informatyki oraz Związek Powiatów Polskich ze środków w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II – Efektywne polityki 

publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się 

przez całe życie, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

LOWE powstał przy Szkole Podstawowej w Hucie Podłysicy. Z jego oferty korzystają mieszkańcy 

gminy Bieliny. W ramach grantu powstała ciekawa oferta edukacyjna wykorzystująca przede 

wszystkim nieformalne i pozaformalne narzędzia edukacji i rozwoju kompetencji osobistych, 

zawodowych, społecznych i innych. Odbywały się działania jak najmniej oparte o klasyczną formę 

przekazywania wiedzy przy tablicy szkolnej i będą elastycznie dostosowane do oczekiwań i potrzeb 

uczestników LOWE. Szczegółowa oferta powstała jednak dopiero w wyniku opracowania diagnozy 

potrzeb w zakresie aktywności edukacyjnej i rozwoju kompetencji kluczowych osób dorosłych  

w społeczności lokalnej, na terenie działania LOWE i ocena potencjału szkoły do pełnienia funkcji 

LOWE. Mieszkańcy gminy uczestniczyli w warsztatach manualnych, rękodzielniczych, w zakresie 

rozwoju osobistego, wyjazdach i zajęciach integracyjnych. Finansowe wsparcie na realizację w/w 

działań wyniosło niespełna 250 tys. zł. Zajęcia po zakończeniu projektu są kontynuowane. 

 

- Warsztaty artystyczne dla zespołów ludowych działających na terenie gminy Bieliny w ramach 

projektu realizowanego przez Stowarzyszenie „Działam dla gminy Bieliny” 

 

- Warsztaty tematyczne dla osób współpracujących z Osadą Średniowieczną  

 

12.  "Przebudowa dróg gminnych nr: 308004T, 308020T, 308036T, 308035T, 308011T, 

308030T oraz drogi wewnętrznej Bieliny Kapitulne- Dąbrówka" 

 Zadanie obejmuje przebudowę drogi gminnej 308004T "Huta Szklana - Bartoszowiny",  drogi gminnej 

308020T "Huta Nowa – Folwark", drogi gminnej  308036T "Lechów – Brzyska", drogi gminnej 

308035T "Makoszyn – Wyprawy", drogi gminnej 308011T "Makoszyn – Boskowiny", drogi gminnej 
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308030T "Huta Nowa – Gajówka – Zofiówka", drogi  wewnętrznej "Bieliny Kapitulne- Dąbrówka. 

Termin realizacji: 2015-2018, 

Koszt całkowity 954617,62 zł. Dofinansowanie 515 228,00 zł ze środków Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich. 

 

13. "Przebudowa dróg gminnych o nr: 308031T, 308041T, 308042T oraz drogi 

wewnętrznej Belno - Las" 
Zadanie obejmuje przebudowę drogi gminnej  nr 308031T Lechów – Suche Łazy, 308041T Bieliny  

ul. Cicha, 308042T, Makoszyn – Podlesie – Wyprawy oraz drogi wewnętrznej Belno – Las.  

Termin realizacji: 2015-2018r. 

Koszt całkowity-554 371,44 zł. Dofinansowanie 349 005,00 zł ze środków Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich. 

 

14.  „Budowa brakującej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z przyłączami na 

terenie gm. Bieliny”.  
Projekt dotyczył budowy sieci wodociągowej o długości 1 145 m w miejscowości Górki Napękowskie, 

która połączyła wodociąg Belno z wodociągiem Bieliny, by w czasie zwiększonego zapotrzebowania 

na wodę zasilać wodociąg Bieliny. W ramach projektu wykonano również siec kanalizacyjną o długości 

6,656 km miejscowości Bieliny Podlesie, która umożliwia mieszkańcom korzystanie ze zbiorowego 

systemu odprowadzania ścieków i poprawia stan środowiska naturalnego.  

Koszt całkowity 3 993 372,40 zł, dofinansowanie: 1 655 889,00 zł ze środków Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich. 

Realizacja w latach 2017-2018. 

 

15. Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów 

publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich 

 
Beneficjentem projektu jest Związek Gmin Gór Świętokrzyskich, którego siedziba od roku 2014 

znajduje się w Bielinach. 

Projekt będzie realizowany na terenach gmin: Bieliny, Bodzentyn, Łagów, Nowa Słupia i Pawłów. 

W ramach części dotyczącej gminy Bieliny zostaną zakupione elementy wyposażenia Centrum 

Tradycji, Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich w Bielinach, które posłużą m.in. do organizacji 

imprez plenerowych oraz podniosą komfort organizowanych wydarzeń i spotkań w siedzibie instytucji. 

W ramach projektu przewidziano także szereg działań promocyjnych, w tym opartych o narzędzia 

multimedialne. 

Okres realizacji: 2016 -2020 

Całkowita wartość: 7 955 511,77 zł 

Dofinansowanie:  5 966 633,82 zł, Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 

na lata 2014-2020 

Wartość zadania realizowanego przez Gminę Bieliny – 1 294 454,49 zł 
 

 

16. „Śladami kultury benedyktyńskiej” 

 
Partnerski projekt „Śladami kultury benedyktyńskiej” przygotowany przez Związek Gmin Gór 

Świętokrzyskich wraz z Partnerami – gminami członkowskimi: Bieliny, Bodzentyn, Łagów i Pawłów. 

19 grudnia 2017 roku w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się uroczyste podpisanie preumowy. 

 

Najważniejsze działania projektowe: 

- REWITALIZACJA WZGÓRZA ZAMKOWEGO Z RUINAMI PAŁACU BISKUPÓW 

KRAKOWSKICH  W BODZENTYNIE 
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Miejsce to jest kluczowym punktem na szlaku. Tu skupia się zasadnicza cześć działań projektowych. 

Rewitalizacja obiektu zakłada powstanie części wystawienniczej i edukacyjnej, z zapleczem 

administracyjno-socjalnym o pow. około 500-600 m2.   

Kanwą prezentacji będą stanowiska z wirtualną rzeczywistością, rozwiązania multimedialne, 

rozwiązania systemów rzeczywistości rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości, między innymi dzięki: 

- wirtualnej podróży w przeszłość do momentu, w którym król Władysław Jagiełło przy okazji 

pielgrzymki na Święty Krzyż w drodze na koncentrację armii przed bitwą pod Grunwaldem przyjął w 

zamku w Bodzentynie posłów książąt pomorskich. 

- wirtualnej podróży balonem w  przeszłość 

- prezentacji niedostępnych i najbardziej tajemniczych miejsc w regionie w ramach aplikacji 360 stopni 

w rzeczywistości wirtualnej.  

- STWORZENIE GALERII PRODUKTÓW LOKALNYCH W ŁAGOWIE opartej o: 

- realizację ścieżki terenowej łączącej budynek Galerii Produktów Lokalnych z zapleczem 

wystawienniczo - edukacyjnym Galerii prezentującej stanowiska średniowiecznych rzemiosł 

związanych z pozyskiwaniem i obróbką kamienia 

- kulinarną aplikację multimedialną prezentującą tradycyjne potrawy regionalne 

ekspozycję placu budowy średniowiecznego zamku  wykonaną w technologii wirtualnej rzeczywistości 

- STWORZENIE W PAWŁOWIE I STARYM BOSTOWIE REGIONALNEGO OŚRODKA 

DOKUMENTACJI HISTORII 

To tutaj zostanie stworzone miejsce, gdzie będą mogły być gromadzone pamiątki rodzinne ludzi 

związanych w regionem świętokrzyskim, stare zdjęcia, wspomnienia, pamiętniki, muzyka oraz, co 

bardzo ważne, historia mówiona. 

- ROZBUDOWA OSADY ŚREDNIOWIECZNEJ W HUCIE SZKLANEJ o kolejne stanowiska 

rzemieślnicze związane z obszarem Gór Świętokrzyskich epoki średniowiecza, między innymi leśnej 

huty szkła, czy też zagrody łaziebnika, powroźnika i mincarza. Osada zostanie również dostosowana do 

potrzeb osób niepełnosprawnych. Obok powstanie również ogród sensoryczny – ogród zmysłów, 

miejsce wyciszenia, modlitwy, skupienia, ale także miejsce, gdzie przyroda będzie mogła oddziaływać 

na wszystkie zmysły. 

 

Przedsięwzięcie skupia samorządy wokół tematu wpływu lokacji opactwa Benedyktynów na Świętym 

Krzyżu, które na zawsze zmieniło wizerunek i ukształtowało kierunek rozwoju tego miejsca i 

okolicznych Gmin. Święty Krzyż jako duchowa stolica regionu, gdzie przed wiekami po przyjęciu przez 

Polskę chrztu, dzięki lokacji na Łysej Górze zakonu benedyktyńskiego i sprowadzeniu do jego murów 

Relikwii Drzewa Krzyża Świętego, dał początek życiu religijnemu, ale również kulturowemu, 

społecznemu i gospodarczemu całego Regionu Świętokrzyskiego. Święty Krzyż i działalność oraz praca 

benedyktynów z miejscową ludnością ukształtowała przez wieki tożsamość tego obszaru i wpłynęła na 

jej obecny kształt. Wokół tego dziedzictwa zostaną stworzone spójne nowoczesne elementy łączące 

historię ze współczesnością. 

Na szlaku każdy znajdzie coś dla siebie. Nowoczesną technologię i wirtualną oraz rozszerzoną 

rzeczywistość, intrygujące gry i multimedia, informacje historyczne, ciekawostki przyrodnicze. 

Wędrówka po szlaku będzie stanowiła wspólną ciekawą rozgrywkę wpieraną grą na urządzenia mobilne 

zawierającą elementy grywalizacji oraz elementy rzeczywistości rozszerzonej. Dzięki temu ciekawe 

będą nie tylko obiekty i lokacje w miejscowościach na szlaku. Interesujący będzie sam szlak, jego 

odkrywanie, wędrówka po nim: samodzielnie, rodzinnie, w grupie. W każdym wieku, o każdej porze 

roku i każdej porze dnia. Szlak będzie integralną całością, a jego elementy będą dopełniać się. W każdej 

lokalizacji znajdzie się ziarno kultury benedyktyńskiej owiane danymi historycznymi, podaniem i 

legendą. 

 

Okres realizacji: 2019 – 2020 

Całkowita wartość: 20 033 380,00 zł 

Dofinansowanie:  15 682 304,00 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

Wartość zadania realizowanego w Gminie Bieliny – 2 768 976,00 zł 
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C. Inwestycje z udziałem  środków własnych   

1. Rozbudowa, przebudowa i remont ośrodka zdrowia w Bielinach 
To jedna z najbardziej oczekiwanych inwestycji. Polega na rozbudowie, przebudowie  

i remoncie istniejącego budynku będącego siedzibą ośrodka zdrowia.  

W pierwszym etapie istniejący budynek został rozbudowany o dodatkowy segment od strony północnej, 

przez co w efekcie obiekt posiada kształt zbliżony do odwróconej litery L. 

W kolejnych etapach istniejący budynek przejdzie gruntowny remont, w zakresie robót remontowo-

budowlanych i wykończeniowych. Budynek wyposażony w windę, podesty  i pochylnię dla osób 

niepełnosprawnych, instalacje zewnętrzne i wewnętrzne. Teren wokół obiektu zostanie 

zagospodarowany. 

Prace związane zarówno z budową nowej części, jaki remontem już istniejącej nie kolidują  

z funkcjonowaniem placówki. Po zakończeniu prac w dobudowanej części świadczenie usług zostanie 

przeniesione na okres remontu starego budynku. 

 Koszt -  3 190 000,00 zł    Realizacja 2017- 2019 

Wydatki w 2018r. – 2 192 479,75 zł 

 

 

2. Przebudowa i remont sieci wodociągowej w Czaplowie 

 

Wymiana starej, awaryjnej sieci wodociągowej. Przedsięwzięcie niezbędne również ze 

względu na remont drogi powiatowej oraz występujące kolizje (istniejący wodociąg położony 

był w jezdni)  Koszt  - 254 799,43 zł 
 

3. Budowa studni głębinowej w Krajnie 
 W ramach umowy partnerskiej z Gminą Górno w celu zapewnienia dostawy wody w północnej części 

gminy 

 

Wydatkowano - 274530,75 zł 

 
Poza w/w  inwestycjami Gmina realizuje z własnych  szereg przedsięwzięć o niższej wartości. Więcej 

informacji w sprawozdaniu z wykonania budżetu. 

 

 

VI.  Współdziałanie z innymi podmiotami 
 

A.  Jednostki  samorządu terytorialnego  

 
1. W 2018 roku Gmina Bieliny przy realizacji zadań współpracowała przede wszystkim  

z gminami – członkami Związku Gmin Gór Świętokrzyskich przy realizacji wspólnych 

projektów zarówno inwestycyjnych jak również nie inwestycyjnych. 

 
Związek Gmin Gór Świętokrzyskich powstał w 1996 r., skupia 11 gmin położonych wokół 

Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Przewodniczącym Zarządu jest Wójt Gminy Bieliny 

Sławomir Kopacz. 

Prócz gmin: Bieliny, Bodzentyn, Górno, Łagów, Łączna, Masłów, Nowa Słupia, Suchedniów, 

Waśniów, Zagnańsk, Pawłów członkiem i współzałożycielem Związku jest Świętokrzyski Park 

Narodowy. 

Działalność Związku ukierunkowana jest na szeroko pojęty rozwój Gór Świętokrzyskich przy 

jednoczesnej dbałości o ekologię i zachowanie naturalnych walorów tych terenów, realizację projektów 

infrastrukturalnych poprawiających ochronę środowiska naturalnego, wpływających na poprawę 

sytuacji ekologicznej obszarów ukierunkowanych na turystykę. 

W ciągu ostatnich lat Związek Gmin Gór Świętokrzyskich był beneficjentem lub partnerem licznych 

projektów, w ramach których gminy do niego przynależące zostały wzbogacone  o nowe odcinki sieci 

wodociągowych i kanalizacyjnych, oczyszczalnie ścieków, zbiorniki wodne. 
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Dzięki wspólnym działaniom i realizowanym przedsięwzięciom udało się pozyskać środki z funduszy 

zewnętrznych, które pomogły w znaczny sposób poprawić infrastrukturę komunalną. 

W 2018 roku realizacja dotyczyła projektów: 

 Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej 

infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich 

 „Śladami kultury benedyktyńskiej” 

Związek prowadzi także działania w zakresie edukacji ekologicznej. W roku 2018 zrealizował zadania 

w ramach programu edukacji ekologicznej współfinansowanego ze środków WFOŚiGW. Wsparciem 

była objęta m.in. gmina Bieliny. Zostały zorganizowane konkursy o tematyce ekologicznej skierowane 

do uczniów szkół podstawowych i gimnazjum. 

2. Kolejnym ważnym Partnerem samorządowym była Gmina Górno i Gmina Łagów. 

 Na podstawie Porozumienia międzygminnego realizowany jest projekt pn. „Uporządkowanie 

gospodarki wodno – ściekowej w otulinie Cisowsko – Orłowińskiego Parku Krajobrazowego na terenie 

gminy Bieliny i Łagów – Liderem projektu jest gmina Bieliny. Porozumienie dotyczy również 

odprowadzania ścieków do budowanej przez Gminę Górno oczyszczalni ścieków w Skorzeszycach.  

3. Powiat Kielecki 

W roku 2010 dzięki ścisłej współpracy z członkami Rady Powiatu Kieleckiego udało się uruchomić 

w Bielinach filię Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kielcach. Współpraca 

ta jest kontynuowana – gmina Bieliny użycza lokalu na siedzibę Filii. 

W roku 2012 rozpoczął funkcjonowanie Lokalny Punkt Informacyjno-Konsultacyjny Powiatowego 

Urzędu Pracy. Bezrobotni, nieaktywni zawodowo oraz poszukujący zatrudnienia mieszkańcy Gminy 

Bieliny mogą tam dokonać wszelkich formalności związanych z zarejestrowaniem oraz odnotowaniem 

się, uzyskaniem stosownych zaświadczeń bez konieczności wyjazdu do siedziby Powiatowego Urzędu 

Pracy w Kielcach. Punkt świadczy również usługi poradnictwa i pośrednictwa pracy. Gmina Bieliny 

użycza lokalu na siedzibę Filii. 

 

Współpraca z Powiatem Kieleckim w ramach programu „Powiat Kielecki przyjazny dla 

mieszkańców w ograniczeniu skutków niepełnosprawności”. 

Współpraca z Powiatem Kieleckim przy remontach i przebudowie dróg powiatowych w Hucie 

Podłysicy i Czaplowie oraz zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 0325T Bieliny-Makoszyn  

w związku z usuwaniem skutków nawałnicy 

 

4. Gmina Górno i Gmina Suchedniów 

Na podstawie umowy partnerskiej pozyskano środki i przystąpiono do realizacji projektu pn. 
„Wdrożenie innowacyjnych e-usług w gminach Suchedniów, Bieliny i Górno” – Liderem projektu jest 

gmina Bieliny. 

 

5. Województwo Świętokrzyskie i Gmina Górno 

Zapoczątkowana została współpraca i podpisana umowa trójstronna pomiędzy Województwem 

Świętokrzyskim, Gminą Górno i Gminą Bieliny  mając na celu opracowanie dokumentacji technicznej 

na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej 753 na odcinku pomiędzy Wolą Jachową i Bielinami. 

 

6.  Współpraca z Gminą Górno, zadanie: Budowa studni głębinowej w Krajnie 
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B. Stowarzyszenia 

 

1. Współpraca z innymi podmiotami w ramach członkostwa w  stowarzyszeniach: 

1) Związek Gmin Wiejskich RP 

2) Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego 

3) Regionalna Organizacja Turystyczna 

4) Lokalna Organizacja Turystyczna „Partnerstwo Ziemi Świętego Krzyża”  

5) Lokalna Grupa Działania „Wokół Łysej Góry” 

6) Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi    
 

Gmina Bieliny członkiem PSORW jest od 2013r. Formułą działania Sieci jest partnerstwo członków 

PSORW na rzecz upowszechniania i wymiany doświadczeń w zakresie zarządzania rozwojem opartym 

na modelu partycypacyjnym oraz poszukiwanie nowych rozwiązań dla wsi i obszarów wiejskich. 

Członkowie Sieci wykorzystują i upowszechniają odnowę wsi, jako sprawdzoną ideę, metodę i proces 

rozwojowy polegający na wykorzystaniu zasobów i rewitalizacji przestrzeni wiejskiej oraz 

wzmacnianiu wiejskich społeczności lokalnych. 

 

Celem PSORW jest stworzenie platformy współdziałania na rzecz zachowania istniejących i tworzenia 

nowych istotnych wartości na polskiej wsi, w szczególności w sferach: tożsamości, zrównoważonego 

rozwoju gospodarczego i społecznego, środowiska, rewitalizacji, zachowania dziedzictwa kulturowego 

oraz kształtowania przestrzeni i krajobrazu wiejskiego, a także oddolnej aktywności mieszkańców wsi”. 

 

Od 2016r. PSORW działa jako Stowarzyszenie. Rada Gminy Bieliny Uchwałą Nr XX/145/16 z dnia  

5 maja 2016 wyraziła zgodę na przystąpienie Gminy Bieliny do Stowarzyszenia PSORW. 

 

Wójt Gminy Bieliny Sławomir Kopacz w latach 2016-2019 (do kwietnia) był członkiem Zarządu 

PSORW. 
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2.Współpraca przy realizacji zadań i inicjatyw: 

 

1) Ochotnicze Straże Pożarne: Bieliny, Lechów, Hut Nowa, Makoszyn, Belno 

Solidnym filarem współpracy jest podejmowanie wspólnych działań samorządu z jednostkami 

Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Bieliny. Przykładem takich przedsięwzięć jest pomoc 

w organizacji spotkań profilaktycznych dla uczniów szkół podstawowych w formie przeprowadzania 

merytorycznych prezentacji i pokazów pierwszej pomocy, a także zapoznanie młodych mieszkańców  

z wyposażeniem wozów ratowniczo-gaśniczych. 

Jednostki OSP biorą także udział w zabezpieczaniu wydarzeń plenerowych.  

W roku 2018 w ramach Programu „Odnowa Wsi Świętokrzyskiej” oraz wsparciu środków z budżetu 

gminy gminna orkiestra dęta w ramach projektu pn.: „Jest w orkiestrach dętych jakaś siła – doposażenie 

orkiestry dętej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielinach w instrumenty muzyczne” została 

doposażona w nowe instrumenty muzyczne. Realizacja projektu wpłynęła na zachowanie dziedzictwa 

kulturowego oraz kultywowania lokalnych tradycji i historii gminy Bieliny, a także pozwala na przyjęcie 

do orkiestry nowych członków, poprawia jej wizerunek oraz jakość wykonywanych utworów.  

 

Dofinansowaniem objęty został także projekt pn.: „Chcesz być cool - włóż strażacki strój! – doposażenie 

Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu gminy Bieliny”. Projekt zakładał doposażenie 

Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu gminy w sprzęt do ćwiczeń i stroje. 

Funkcjonowanie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych sprzyja kreowaniu postaw prospołecznych 

wśród młodych mieszkańców gminy i przeciwdziała patologiom. Możliwość dofinansowania zakupu 

sprzętu i ubrań do ćwiczeń dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych jest dla nich sygnałem, że ich 

zaangażowanie i aktywna postawa są dla władz gminy bardzo ważne. Gmina Bieliny na realizację 

projektów otrzymała kwotę 15 500 zł. 

 

W ramach wsparcia jednostek OSP, zgodnie z ich zapotrzebowaniem samorząd gminy Bieliny w roku 

2018 pozyskał 141 tysięcy za zakup profesjonalnego wyposażenia służącego ratowania zdrowia i życia. 

Dofinansowanie zostało przeznaczone na zakup sprzętu i elementów wyposażenia, zgodnie  

z  zapotrzebowaniem jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Bieliny. Samorząd 

pozyskał środki finansowe w ramach naboru wniosków na powierzenie realizacji zadań ze środków 

Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości 

(Program I, Priorytet IIIB). 

Zakupiono m.in. zestawy do ratownictwa technicznego i medycznego, zestawy hydrauliczne, deskę 

ortopedyczną, defibrylatory AED. 

Jednostki OSP z terenu gminy Bieliny czynnie działają na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców 

oraz użytkowników dróg. Każdego roku uczestniczą w kilkudziesięciu akcjach o różnym charakterze 

(pożary, zdarzenia drogowe, podtopienia, zabezpieczenia itp.) Zaangażowanie strażaków ochotników 

jest znaczącym wsparciem dla jednostek zawodowych, dlatego ilość i jakość sprzętu, jakim dysponują, 

odgrywa ważną rolę w procesie ratowania życia, zdrowia i mienia. Jednostki OSP często jako pierwsze 

pojawiają się na miejscu zdarzenia, toteż w wielu przypadkach od ich wyposażenia gaśniczego, 

medycznego i hydraulicznego zależy przebieg akcji. 

Zakup elementów wyposażenia dla jednostek OSP przyczynia się do zwiększenia mobilności  

i możliwości strażaków ochotników. Przyznana dotacja stanowiła 99% całkowitych kosztów projektu. 

 

2) Towarzystwo Przyjaciół Bielin 

 

W roku 2018 gmina Bieliny w partnerstwie z Towarzystwem Przyjaciół Bielin zrealizowała zadanie  

pn. „Remont mogił ofiar zbrodni hitlerowskiej w Puszczy Jodłowej pochowanych na cmentarzu 

parafialnym w Bielinach” współfinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

(Fundusz Promocji Kultury) w ramach programu „Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi 

upamiętnieniami w kraju 2018”.  

W październiku rozpoczęły się prace remontowe 2 kolejnych mogił na cmentarzu parafialnym  

w Bielinach. W ramach prowadzonych robót budowlanych zostaną rozebrane 2 istniejące nagrobki  

a w ich miejsce zostaną wykonane dwa nowe osobne nagrobki. Na płytach nagrobnych w środkowej 

części zostaną wygrawerowane krzyże a pod nim znajdą się imiona i nazwiska ofiar egzekucji. Mogiły 
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swoim wyglądem będą nawiązywać do wykonanej w 2017r. mogiły zbiorowej zrealizowanej w ramach 

zadania: „Remont mogił z okresu II wojny światowej na terenie cmentarza parafialnego w Bielinach”. 

Kwota dofinansowania to 10 000,00 zł. 

Realizacja zadania przyczyni się przede wszystkim do godnego upamiętnienia ofiar zbrodni 

hitlerowskiej, zwiększenia świadomości mieszkańców o podłożu historycznym, zwiększy się 

świadomość mieszkańców o podłożu historycznym, przyczyni się także do podniesienia integracji 

lokalnej społeczności, budowania lokalnej tożsamości, kultywowania pamięci tradycji oraz spełni rolę 

edukacyjną jak również będzie stanowić miejsce interesujące dla turystów. Doprowadzi do lokalnego 

ożywienia miejscowej społeczności poprzez włączenie jej do wspólnych działań mających na celu 

lepszą identyfikację z kulturowo – historycznym otoczeniem, chęć ocalenia od zniszczenia miejsc 

pamięci i dobra wspólnego. 

 

3) Klub Sportowy „Nidzianka Bieliny” 

Organizacja wydarzeń sportowych, propagowanie aktywnego stylu życia. Organizacja corocznego 

meczu charytatywnego pomiędzy Temidą i Mediami. 

 

4) Stowarzyszenie „Działam dla gminy Bieliny” 

5) Ludowy Zespół Sportowy w Lechowie 

6) Ludowy Zespól Sportowy Makoszyn 

7) Stowarzyszenie Klub Debata Decyzja Działanie 

8) Bielińska Przestrzeń Młodych 

9) Uczniowski Klub Sportowy 

10) Stowarzyszenie Twórczych Kobiet „Talent i Pasja” 

11) Stowarzyszenie Producentów ,, Truskawka Bielińska ‘’ 

12) Stowarzyszenie Przedsiębiorców Gminy Bieliny, 

13) Stowarzyszenie „Świętokrzyskie Możliwości” 

14) Stowarzyszenie „Bajkowy Domek" 

15) Stowarzyszenie Gontyna 

 

Przykładem realizacji wspólnych przedsięwzięć jest włączanie się Stowarzyszeń w organizację imprez 

i wydarzeń kulturalnych, turystycznych i sportowych oraz włączanie się Gminy w wydarzenia 

realizowane przez Stowarzyszenia (np. Święto Sportu w Lechowie, obchody Dnia Niepodległości). 

Przykładowe formy współpracy to wspólna promocja, pomoc pracowników Urzędu i pomoc 

wolontariuszy przy organizacji imprez.  

 

Wszystkie organizacje pozarządowe zapraszane są do udziału w konsultacjach społecznych 

dotyczących Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. 

    

C. Koła Gospodyń Wiejskich 

 
Duża aktywność społeczna skupia się w działalności Kół Gospodyń Wiejskich. Ich funkcjonowanie 

stwarza warunki do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, rozwoju folkloru, a także rękodzieła 

ludowego. Aby pobudzać inicjatywy, umożliwiać realizację działań, rozwijania talentów, zainteresowań 

i pasji organizacje pozarządowe i Gmina Bieliny pozyskują środki aby doposażyć grupy w niezbędne 

sprzęty i stroje.  

 

Współorganizacja wydarzeń kulturowych popularyzujących dziedzictwo i zasoby lokalne, m.in. Dzień 

Kultury i Tradycji Gminy Bieliny, Dożynki Gminne, Dzień Świętokrzyskiej Truskawki, Jarmark 

Świętokrzyski, Dzień Świętokrzyskiej Zalewajki. 

 

D. Gminna Rada Seniorów w Bielinach 
 
28 listopada 2016 roku odbyło się pierwsze posiedzenie powołanej przez Radę Gminy Bieliny Rady 

Seniorów. Radę Seniorów tworzy 10 osób. To mieszkańcy różnych miejscowości gminy Bieliny, 

przedstawiciele różnych  środowisk. 
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Rada ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny stanowiąc forum współdziałania z władzami 

Gminy Bieliny w różnych sferach życia seniorów, w tym osób niepełnosprawnych. 
 
Głównym celem działania Rady Seniorów jest integracja środowiska osób starszych, wzmacnianie ich 

udziału w życiu społeczności lokalnej, sprzyjanie solidarności międzypokoleniowej poprzez: wspieranie 

wszelkich form aktywności seniorów, profilaktykę i promocję zdrowia, zapobieganie wykluczeniu 

społecznemu, służenie seniorom poprzez reprezentowanie ich interesów wobec władz samorządowych, 

upowszechnienie wiedzy o potrzebach i uprawnieniach, możliwościach osób starszych. 

Wójt Gminy Bieliny uczestniczy w spotkaniach Rady Seniorów. 

 

Uchwałą Nr IV/29/18  Rady Gminy Bieliny z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie umowy partnerskiej pomiędzy Gminą Bieliny, Szkołą Główną Turystyki i Rekreacji  
w Warszawie oraz Fundacją Optimum Pareto w celu wspólnej realizacji projektu p.n.: „UTrzelnia. 

Warszawsko-Bieliński Uniwersytet Trzeciego Wieku” zapoczątkowano realizację partnerskiego  

projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa III. Szkolnictwo 

wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym. 

Projekt dotyczy podniesienia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, 

odpowiadającym potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa. 

Celem projektu jest realizacja działań skierowanych do osób w wieku 60+, służących rozwijaniu u jego 

uczestników kompetencji pozwalających na: aktywizację społeczną i zawodową, poszerzenie wiedzy 

ogólnej oraz rozwój zainteresowań, pobudzenie aktywności edukacyjnej i kulturalnej a także 

zapobieganie społecznemu wykluczeniu. 

 
Zakres projektu obejmuje opracowanie 6 programów kształcenia i realizacja na tej podstawie  

6 działań dydaktycznych w postaci kursów i szkoleń w ramach uniwersytetu trzeciego wieku. 

Grupę docelową stanowi 160 osób, w tym 100 kobiet w wieku poprodukcyjnym tj. od 60 lat, 

nieaktywnych zawodowo, zainteresowanych podnoszeniem swych kompetencji w życiu prywatnym  

i zawodowym. Uczestnicy projektu pochodzić będą zarówno z obszarów wiejskich (60 osób z gminy 

Bieliny) jak i miejskich (100 osób z aglomeracji warszawskiej). 

 

W Gminie Bieliny w ostatnich latach zwiększył się udział seniorów w ogólnej liczbie mieszkańców. 

Pomimo dodatniego przyrostu naturalnego społeczeństwo Gminy Bieliny starzeje się. W społeczeństwie 

trzeciego wieku, po przejściu na emeryturę lub w okresie częściowej emerytury, ludzie powinni mieć 

różne możliwości aktywnego starzenia się (zatrudnienie, wolontariat, uczestnictwo w życiu społecznym, 

zajęcia rodzinne, rozrywka). 

Realizacja projektu zapewni opracowanie i przeprowadzenie przystosowanych do seniorów kursów 

edukacyjnych przy wykorzystaniu dostosowanych do wieku metod dydaktycznych. 

Realizacja projektu nie wymaga finansowego wkładu własnego gminy. 
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VII. Nagrody, wyróżnienia 
 

Tytuł nagrody, certyfikatu, wyróżnienia Rok 

otrzymania 

Uwagi 

Wyróżnienie w ramach ogólnopolskiego rankingu 

"Aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży" 

 

2018 Instytucja przyznająca: 

Dziennik Gazeta Prawna 

Gmina Bieliny na IV miejscu w Rankingu Samorządów 

Rzeczpospolitej (w kat. gmin wiejskich) oraz z 

wyróżnieniem w ramach Nagrody im. Jerzego 

Regulskiego 

 

2018 "Rzeczpospolita" 

Wyróżnienie w konkursie Lider Ekonomii Społecznej 2018 Instytucja przyznająca: 

Regionalny Ośrodek 

Polityki Społecznej Urzędu 

Marszałkowskiego 

Województwa 

Świętokrzyskiego 

 

Gmina Bieliny jako jedyna z powiatu kieleckiego 

wyróżniona w ramach nagrody "KOZIOŁEK" 

2018 Instytucja przyznająca: 

Realizatorzy Programu 

Bezpieczne Świętokrzyskie 

 

Wójt Gminy Bieliny Sławomir Kopacz wśród 

najlepszych włodarzy nagrodzonych w ramach 

ogólnopolskiego plebiscytu "Perły Samorządu 2018". 

W kategorii włodarz gminy wiejskiej Sławomir Kopacz 

jako jeden z dziesięciu w Polsce i jeden spośród dwóch z 

województwa świętokrzyskiego otrzymał wyróżnienie i 

znalazł się w gronie najlepszych samorządowców. 

 

2018 Instytucja przyznająca: 

Dziennik Gazeta Prawna 

Nominacja w ramach tegorocznej edycji nagrody "Laur 

Świętokrzyski" 

 

2018 Instytucja przyznająca: 

Wojewoda Świętokrzyski 

Wyróżnienie za współpracę przy organizacji działań 

prewencyjnych na rzecz bezpieczeństwa pracy w 

gospodarstwach rolnych. Gmina Bieliny od lat 

współpracuje z Okręgowym Inspektoratem Pracy m.in. 

inicjując liczne spotkania i szkolenia dla mieszkańców. 

 

2018 Okręgowy Inspektorat 

Pracy w Kielcach 
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VIII. Wydarzenia kulturalne 

 

Sztandarowym świętem jest Dzień Świętokrzyskiej Truskawki, który już od 20 lat cieszy się 

ogromnym zainteresowaniem zarówno wśród mieszkańców gminy, jak i gości z regionu oraz całego 

kraju. Mieszkańcy Gminy Bieliny – truskawkowego zagłębia regionu świętokrzyskiego – zapraszają  

w każdą pierwszą niedzielę czerwca na święto tego smakowitego owocu.  Dzień Truskawki to 

możliwość jego zasmakowania u progu sezonu truskawkowego, zabawa przy różnych stylach muzyki, 

spotkanie z tradycją i duchem Gór Świętokrzyskich.   

Od roku 2004 imprezie towarzyszą Mistrzostwa Świata w Szypułkowaniu Truskawek, prawdziwie 

sportowa rywalizacja, w której do tej pory uczestniczyli zawodnicy z ponad 20 krajów z 4 kontynentów, 

w tym z Australii, Bułgarii, Francji, Hiszpanii, Iraku, Irlandii, Macedonii, Rumunii, Stanów 

Zjednoczonych, Syrii, Ukrainy, Wielkiej Brytanii, czy Włoch.  

W roku 2018 Dzień Świętokrzyskiej Truskawki został odwołany.  Rok 2018 był wyjątkowo trudnym 

czasem dla mieszkańców gminy Bieliny, bowiem musieli mierzyć się ze skutkami nawalnych deszczy, 

jakie w maju nawiedziły te tereny. 

Nawałnice wyrządziły wiele szkód w gospodarstwach domowych, w uprawach rolnych, a także  

w infrastrukturze drogowej i komunalnej. Zostały zniszczone nawierzchnie, ciągi piesze oraz mosty. 

 

Corocznie odbywają się Dożynki Gminne będące podsumowaniem plonów i zbiorów rolnych. 

Prócz programu artystycznego na stadionie w Bielinach tego dnia  wiele innych atrakcji z wesołym 

miasteczkiem na czele. Na stoiskach Gminy Bieliny oraz Kół Gospodyń Wiejskich można skosztować 

specjałów świętokrzyskiej kuchni.  

Jesienią odbywają się Dni Kultury i Tradycji Gminy Bieliny. Wydarzenie na stałe wpisało się  

w kalendarz wydarzeń w gminie Bieliny oraz regionie świętokrzyskim i jest podsumowaniem rocznej 

działalności kulturalnej lokalnych zespołów i artystów ludowych.  

Prócz cyklicznych wydarzeń każdego roku realizowane są inne inicjatywy mające na celu kultywowanie 

i pielęgnowanie tradycji świętokrzyskiej wsi. Przykładem takowej inicjatywy jest organizacja „Wesela 

Wiejskiego” opartego na elementach tradycyjnych obrzędów i zwyczajów charakterystycznych dla 

mieszkańców wsi sprzed kilkudziesięciu lat. 

W roku 2018 po raz drugi w Osadzie Średniowiecznej odbyło się wydarzenie o zasięgu ogólnopolskim 

„Moje wielkie polskie wesele”, które cieszyło się olbrzymim zainteresowaniem – nie tylko 

mieszkańców naszego regionu. 

Od kilku lat w Osadzie Średniowiecznej odbywa się także Święto Świętokrzyskiej Zalewajki 

promujące tę regionalną potrawę wśród odwiedzających Góry Świętokrzyskie turystów  

 
Organizacja dorocznego balu karnawałowego dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności 

„Promyk Słońca” 

Bal „Promyk Słońca” organizowany jest dla dzieci z terenu Gminy Bieliny posiadających orzeczenie  

o niepełnosprawności. Głównie skierowany jest do dzieci do 16 roku życia, choć chętni powyżej tej 

granicy wiekowej, dodatkowo posiadający trudną sytuację materialną też są mile widziani. 

W ostatnich latach bal organizowany jest w czasie karnawału. Bal odbywa się w Szkole Podstawowej 

w Bielinach. Wydarzeniu towarzyszą występy uczniów szkoły podstawowej lub gimnazjum. 

Inicjatywa kontynuowana od wielu lat pozytywnie wpływa na poziom integracji społecznej i akceptacji 

osób niepełnosprawnych w środowisku lokalnym, wśród dzieci i młodzieży. Przełamuje bariery wstydu 

i zamknięcia dzieci niepełnosprawnych, zdrowym osobom zaś pozwala zrozumieć i przybliżyć 

problemy, z jakimi na co dzień borykają się osoby dotknięte chorobą, a które nie istnieją w świadomości 

osób zdrowych, wpływa pozytywnie na rozwój rodzin.  

Inicjatywa stwarza szansę bezpośrednich kontaktów z osobami niepełnosprawnych i przełamywania 

uprzedzeń ciągle tkwiących w świadomości społeczeństwa. Pozwala uświadomić ich równość wobec 

reszty społeczeństwa oraz nieuzasadniony strach i lęk wobec ich ułomności. 



65 
 

Organizatorem gminnych wydarzeń kulturalno-turystyczno-sportowych na terenie jest Centrum 

Tradycji, Turystyki i Kultury  Gór Świętokrzyskich w Bielinach. Wykaz wydarzeń, które odbyły 

się w 2018 roku poniżej. 

Wydarzenie Termin Miejsce 
Charytatywny Koncert Kolęd i 

Pastorałek na Świętym Krzyżu 
6 stycznia Bazylika Mniejsza na Świętym Krzyżu 

„Wieczór Kolęd” 

 

7 stycznia 

 

Kościół pw. św. Józefa Oblubieńca 

Najświętszej Maryi Panny w Bielinach 

Obchody Narodowego Dnia Pamięci 

„Żołnierzy Wyklętych” 
1marca 

Centrum Tradycji i Turystyki Gór 

Świętokrzyskich w Bielinach 

„Dzień Kobiet” w Gminie Bieliny 
8 marca 

 

Centrum Tradycji i Turystyki Gór 

Świętokrzyskich w Bielinach 

Uroczystości upamiętniające 

rocznicę mordu na mieszkańcach 

Bielin – 9 marca 

11 marca  

 

Parafia p.w. św. Józefa Oblubieńca NMP w 

Bielinach 

Dzień Sołtysa, „VII Rozrywkowy 

Turniej Sołectw Gminy Bieliny” - I 

etap 

7 kwietnia 
Centrum Tradycji i Turystyki Gór 

Świętokrzyskich w Bielinach 

IX Turniej tenisa stołowego o 

Mistrzostwo Belna 
15 kwietnia Szkoła Podstawowa w Belnie 

Uroczystości związane z „Dniem 

Pamięci Ofiar Katynia, oraz Drugą 

Wywózką Polaków na Sybir 

20 kwietnia Huta Szklana 

Turniej w piłkę nożną „Orlik” o 

Puchar Wójta Gminy Bieliny dla 

uczniów szkół podstawowych, osób 

dorosłych z terenu Powiatu 

Kieleckiego 

20-21 kwietnia 

 

Kompleks boisk sportowych  

w Bielinach 

XIV Unijny Maraton Pieszy po 

Górach  Świętokrzyskich, XII 

Twardziel Świętokrzyski  

30 kwietnia/1 maja 
Kakonin, 

Góry Świętokrzyskie 

Majówka w Osadzie 

Średniowiecznej 
30 kwietnia -3 maja Osada Średniowieczna w Hucie Szklanej 

Uchwalenie Konstytucji 3 maja – 

uroczystości na bielińskiej Skale 
3 maja Gmina Bieliny  

Rajd patriotyczny w Makoszynie 13 maja Makoszyn 

X Europejski Tydzień Sportu i 

XXIV Sportowy Turniej Miast i 

Gmin dla wszystkich 

26 maja – 1 czerwca 

 
Gmina Bieliny  

Majówka na sportowo w Lechowie  
 

12 maja 
Boisko sportowe w Lechowie  

XII Jarmark Świętokrzyski 
27 maja 

 
Święty Krzyż 

XIII MIĘDZYNARODOWY 

WYŚCIG KOLARSKI 

„SZLAKIEM WALK MJR 

HUBALA”  – I etap 

2 czerwca Teren Gminy Bieliny 

XXI Dzień Świętokrzyskiej 

Truskawki  
3 czerwca 

Stadion sportowy w Bielinach – 

wydarzenie odwołane ze względu na 

powódź 

VIII Świętokrzyska Liga Mocy 

 

 

8 czerwca  Boisko „Orlik” przy ZSS w Bielinach  
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Ogólnopolski wyścig kolarski –  

Puchar Polski kat. MASTERS „O 

Bielińską Truskawkę” 

23 czerwca Gmina Bieliny  

VIII Świętokrzyskie Święto 

Zalewajki 
8 lipca Osada Średniowieczna w Hucie Szklanej 

VI Powiatowy turniej w piłkę 

siatkową 
14 lipca Kompleks boisk sportowych w Bielinach  

IX Turniej Piłki Nożnej w Belnie  15 lipca  Belno 

IX Akcja krwiodawstwa w 

Bielinach - 

VII Rozrywkowy Turniej Sołectw 

Gminy Bieliny - II etap  

22 lipca  
Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gór 

Świętokrzyskich w Bielinach 

Moje wielkie, polskie wesele! 

 
            22 lipca Osada Średniowieczna w Hucie Szklanej 

XII Święto sportu w Lechowie  
VII Rozrywkowy Turniej Sołectw 

Gminy Bieliny - III etap 

5 sierpnia 

 
Boisko sportowe w Lechowie 

Dożynki Gminy Bieliny 

 
15 sierpnia  Stadion sportowy w Bielinach 

Dzień Seniora w Osadzie 

Średniowiecznej w Hucie Szklanej 

połączony z akcją profilaktyczną 

18 sierpnia Huta Szklana 

Dożynki Powiatu Kieleckiego i 

Gminy Pierzchnica 
26 sierpnia  Gmina Pierzchnica 

Festiwal „Dalej się nie da”  25 – 26 sierpnia  Osada Średniowieczna w Hucie Szklanej 

V Makoska Dycha – bieg 

 
16 września  Makoszyn  

Rajd seniorów – I 

 
29 września  Bieliny – Nowa Słupia - Huta Szklana 

XIX Świętokrzyski Rajd 

Pielgrzymkowy „Święty Krzyż 

2018” 

29 września Święty Krzyż 

Rajd seniorów – II 

 
6 października Bieliny – Nowa Słupia - Huta Szklana 

„XVI Dzień Kultury i Tradycji Gminy 

Bieliny” połączony z OBCHODAMI 

100-LECIA ODZYSKANIA PRZEZ 

POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI 

11 listopada 

 

Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej 

w Bielinach 

X Akcja krwiodawstwa w Bielinach 2 grudnia 
Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gór 

Świętokrzyskich w Bielinach 

X Mikołajkowy Turniej w piłce 

nożnej 

o Puchar Wójta   

7-8 grudnia 
Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej 

w Bielinach 

Sylwester 2018/2019 31 grudnia/1 stycznia  Plac przed CT i TG Świętokrzyskich  
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Podsumowanie 

Raport przedstawia stan podstawowych obszarów działalności Gminy Bieliny, jest swego rodzaju 

spojrzeniem na aktualną wewnętrzną  i zewnętrzną sytuację Gminy. 

Wiele z przedsięwzięć nie byłoby możliwych do realizacji bez znacznego udziału środków 

zewnętrznych. Fundusze unijne otworzyły przed Gminą Bieliny wizję rozwoju i wielkich zmian. Bez 

możliwości współfinansowania wiele z inwestycji prawdopodobnie nigdy nie zostałoby 

zrealizowanych. Gmina Bieliny w pełni spożytkowała tę szansę i dziś jej mieszkańcy mogą korzystać  

z powstałych dzięki nim efektów. 

Należy podkreślić, że znaczący udział w kształtowaniu dobrego wizerunku mają różne podmioty, 

instytucje i organizacje, które wraz z samorządem skutecznie sięgają po środki zewnętrzne na realizację 

przedsięwzięć.  

Samorząd Gminy Bieliny propaguje i wdraża politykę rozwoju przy aktywnym udziale poszczególnych 

grup społeczności lokalnej. Jednocześnie w swoich priorytetach działania kładzie nacisk na równowagę 

w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej, któremu towarzyszy inwestowanie w rozwój kapitału 

ludzkiego. Stawia na rozwój oparty na zasobach lokalnych – potencjale ludzkim, aktywności 

mieszkańców Gminy Bieliny, która stała się siłą jej rozwoju.  

Dzięki podejmowanym inicjatywom i nadaniu odpowiednich kierunków działania i rozwoju, Gmina 

Bieliny w ciągu ostatnich kilku lat stała się miejscem, w którym żyje się coraz lepiej.  

Starania i aktywność mieszkańców gminy jest doceniana na arenie województwa oraz całego kraju 

poprzez liczne nagrody i wyróżnienia, dzięki czemu, pozbawiona anonimowości, stawiana jest za wzór 

dobrych praktyk i modelów działania. 
 

Rok 2018 był wyjątkowo trudnym czasem dla mieszkańców gminy Bieliny, bowiem musieli mierzyć 

się ze skutkami nawalnych deszczy, jakie w maju nawiedziły te tereny. 

Nawałnice wyrządziły wiele szkód w gospodarstwach domowych, w uprawach rolnych, a także  

w infrastrukturze drogowej i komunalnej. Zostały zniszczone nawierzchnie, ciągi piesze oraz mosty. 

Dzięki owocnej współpracy z Wojewodą Świętokrzyskim oraz Świętokrzyskim Urzędem 

Wojewódzkim samorząd miał możliwość realizacji prac remontowych i modernizacyjnych 

odcinków dróg gminnych oraz powiatowych, w tym także  tych, które zostały zniszczone na 

skutek niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. 

Tuż po nawałnicy - 06 czerwca pracownicy Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego 

przeprowadzili wizytację w celu weryfikacji oszacowanych szkód w infrastrukturze 

komunalnej, co pozwoliło na przystąpienie do usuwania zniszczeń , ale także wystąpić o środki 

z budżetu państwa. 
 

Rok 2018  przyniósł także wiele dobrych informacji dotyczących pozyskanych środków na 

przedsięwzięcia planowane do realizacji w roku 2019 oraz kolejnych latach. 

Należy do nich m.in. decyzja o przyznaniu dofinansowania na instalacje OZE na budynkach 

mieszkalnych, na wprowadzenie e-usług w urzędzie gminy, modernizację stadionu sportowego  

w Bielinach, kompleksową modernizację oświetlenia na terenie gminy Bieliny, głęboką 

termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Hucie Nowej, modernizację budynku OSP  

w Hucie Nowej wraz z utworzeniem  tzw. „Galerii od Świętego Krzyża” w celu utworzenia filii Centrum 

Tradycji, Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich”, rozwijanie kompetencji cyfrowych wśród uczniów 

szkół podstawowych. 

Sytuacja Gminy Bieliny jest dobra i stabilna pomimo stosunkowo dużej części budżetu na inwestycje. 

Podejmowane działania są przemyślane z uwzględnieniem skutków jakie przyniosą w przyszłości, przy 

maksymalnym wykorzystaniu środków zewnętrznych i zapewnieniu harmonijnego rozwoju Gminy. 

 


