
Załącznik nr 2  

do zarządzenia nr 0050.31.2022  

Wójta Gminy Bieliny 

z dnia 29 marca 2022 r. 

 

Informacja o stanie mienia komunalnego na 31.12.2021 r. 

sporządzona została w oparciu o art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 305) 
 

W skład mienia gminnego wchodzi siedem budynków szkolnych (Porąbki, Huta Podłysica, 

Huta Stara, Huta Nowa, Lechów, Makoszyn, Belno) i jeden duży kompleks w Bielinach,                    

w którym mieści się także siedziba Gminnej Biblioteki Publicznej, Urzędu Gminy oraz 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, dwa budynki Ośrodka Zdrowia w Bielinach                             

i Makoszynie, budynek tzw. Agronomówki, budynek po byłym komisariacie policji, cztery 

remizy strażackie w Lechowie, Hucie Nowej, Belnie i w Bielinach. Po remoncie część budynku 

strażnicy w Hucie Nowej przekazano CTTiKGŚ w celu utworzenia filii tegoż Centrum. 

Budynki, gdzie swoją siedzibę ma Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich 

w Bielinach, budynek karczmy „Wioska Średniowieczna” w Hucie Szklanej, budynki małej 

architektury „Wioska Średniowieczna” wraz z parkingiem w Hucie Szklanej, które na 

podstawie umowy użytkowania przekazano Centrum. Powstała świetlica w Napękowie                                

i w Kakoninie. Są dwa domy dostosowane do potrzeb mieszkań socjalnych w Lechowie                        

i w Porąbkach. 

W budynku SP Huta Stara utworzono Szkolne Schronisko Młodzieżowe wraz z polem 

namiotowym. Zrekonstruowano zabytkową zagrodę chłopską w Kakoninie  - zbudowano 

budynek wozowni, portierni i stodoły.  

Gmina wybudowała place zabaw dla dzieci  w Makoszynie, Bielinach, Hucie Nowej, Hucie 

Podłysicy, Hucie Starej, Hucie Szklanej, Lechowie, Porąbkach i w Kakoninie a także  siłownie 

zewnętrzne w Makoszynie, Hucie Szklanej, Bielinach, Belnie, Lechowie, Hucie Starej, Hucie 

Podłysicy, Kakoninie i w Napękowie.  

Gmina posiada boisko piłkarskie w Bielinach, boiska wielofunkcyjne w Makoszynie, Hucie 

Nowej i Hucie Starej, Hucie Podłysicy, Porąbkach i w Belnie,  kompleks sportowy „Moje 

Boisko Orlik 2012” w Lechowie, zespół boisk sportowych przy ZSS w Bielinach Moje Boisko 

ORLIK 2012, parking na 45 stanowisk z kostki brukowej, plac zabaw dla dzieci w wieku 7-15, 

zostało wybudowane 5 siłowni plenerowych ze strefą relaksu przy SP w Bielinach, Belnie, 

Lechowie, Hucie Starej, Hucie Podłysicy .  

Gmina Bieliny posiada również oczyszczalnię ścieków o przepustowości 700 m3 na dobę wraz  

z siecią kanalizacyjną o długości 87,20 km.  Na terenie Gminy są zlokalizowane trzy ujęcia 

wody wraz ze stacjami uzdatniania w następujących miejscowościach: Kakonin, Belno                         

i Bieliny oraz sieć wodociągowa o długości 129,19 km.  

Długość dróg lokalnych w gminie wynosi 20,614 km 

Długość dróg publicznych w gminie wynosi 55,471 km, w tym : 

Klasa Nawierzchnia Długość (km) Powierzchnia 

Drogi lokalne bitumiczna 23,542 100 195,7 

 tłuczniowa 0,754 2 177,8 
 gruntowa 5,01 12 841,0 
 suma: 29,306 115 214,5 

 

Drogi dojazdowe bitumiczna 21,340 95 557,0 
 tłuczniowa 1,753 7 012,0 



 gruntowa 3,072 7 488,5 
 suma: 26,165 110 057,5 

Gmina posiada cztery samochody używane na potrzeby  Gminy: dwa Volkswageny, w tym 

jeden związany z działalnością wodno-kanalizacyjną, Seat  , Ford,  oraz sześć samochodów 

pożarniczych, w tym dwie jednostki Lechów i Bieliny posiadają nowoczesne wozy i są 

zarejestrowane w Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym. 

 

Urząd Gminy Bieliny posiada 147,1713 ha gruntów stanowiących mienie komunalne  

o wartości księgowej 19 983 794,77 zł; w tym: 

 

 

a) Stanowiących własność, gdzie mamy uregulowany stan prawny – 140,5599 ha gruntów 

w tym: 

 Pod drogami 92,9792 ha 

 Grunty rolne 14,2016 ha 

 Lasy i zadrzewienia 8,3835 ha 

 Nieużytki 2,4789 ha 

 Łąki 2,2789 ha 

 Pastwiska 3,5750 ha  

 Tereny budowlane mieszkaniowe 16,2689 ha 

 Sady – 0,3237 ha 

 Wody- 0,0702 ha. 

 

b) W stanie posiadania ma 6,6114 ha; w tym:  

 grunty rolne 1,5667 ha 

 Pod drogami jest 1,1803 ha 

 Pastwiska 1,8916 ha 

 Lasy i zadrzewienia 1,4816 ha 

 Nieużytki 0,4512 ha 

 Wody 0,0400 ha 

 

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

powierzchnię 0,1200 ha, są skalsyfikowane jako  tereny zabudowy mieszkaniowo-

usługowe. Gmina nie posiada gruntów w użytkowaniu wieczystym. 

 

d) Grunty oddane w trwały zarząd jednostkom budżetowym (szkoły) –  12,3517 ha;              

w tym: 

 Pod drogami  0,1000 ha 

 Grunty rolne 2,1498 ha 

 Lasy i zadrzewienia 2,4000 ha 

 Łąki 0,4773 ha 

 Pastwiska 0,0900 ha  

 Tereny budowlane mieszkaniowe 6,9746 ha 

 Sad 0,1600 ha. 

 

Zmiany: Powierzchni gruntów przybyło w związku z zakupem i przejęciem działek pod 

poszerzenie dróg. Zmiany powierzchni użytków wynikają ze zmian klasyfikacji użytków 
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gruntowych m. in. wynikających z przeprowadzonej przez Starostę Kieleckiego modernizacji 

Ewidencji Gruntów i Budynków obrębu Bieliny Kapitulne.  

 

 

Wartość księgowa środków trwałych Urzędu Gminy wynosi: 121 624 618,29 zł, 

Wartość księgowa środków trwałych Szkół Podstawowych Gminy wynosi: 21 909 672,14 zł, 

Wartość księgowa środków trwałych GOPS wynosi:  188 840,36 zł, 

 

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.  Z tego tytułu wpływy z dywidend wyniosły 150,00 zł. 

 

Z posiadanego majątku w omawianym okresie dochody Gminy  wyniosły: 

 z tytułu czynszu za wynajem i dzierżawy  - 72 948,14 zł; 

 wpływy z wynajmu mienia w jednostkach oświatowych  - 23 125,79 zł; 

 z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich  - 3 008,37 zł 

 

Mienie komunalne Gminy nie jest obciążone hipoteką stanowiącą zabezpieczenie 

zaciągniętych kredytów i pożyczek. 

 

Informacja o zmianach w stanie mienia komunalnego w 2021 roku. 

 

 

 Rozliczono montaż instalacji fotowoltaicznej i solarnej w ramach projektów 

parasolowych na terenie gminy; 

 Rozliczono modernizację sieci wodociągowej poprzez uzbrojenie studni głębinowej    w 

Porąbkach wraz z budową stacji uzdatniania w msc. Kakonin w systemie "zaprojektuj  

i wybuduj";  

 Rozliczono przebudowę, rozbudowę i remontu budynku w Hucie Nowej w celu 

utworzenia filii Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich                          

w systemie "zaprojektuj i wybuduj; 

 Rozliczono zakup systemu monitoringu i wizualizacji zbiorników wyrównawczych           

i zestawów hydroforowych na stacji wodociągowej P1 i P2 Huta Podłysica, P3 Huta 

Szklana; 

 Rozliczono budowę kanalizacji sanitarnej w msc. Zofiówka wzdłuż drogi powiatowej 

na odcinku od drogi gminnej Zofiówka przez wieś w stronę Makoszyna;  

 Rozliczono budowę boiska wielofunkcyjnego przy SP w Porąbkach; 

 Rozliczono budowę kanalizacji sanitarnej w msc. Zofiówka etap I- sieć kanalizacji 

grawitacyjna w Czaplowie; 

 Rozliczono przebudowę drogi wewnętrznej w msc. Huta Szklana (km 0+182) wraz             

z przebudową zjazdu do obsługi drogi wewnętrznej w pasie drogi powiatowej nr 0324T 

km 7+819, nr dz. 75/1; 76/1; 77/1; 78/1; 

 Rozliczono budowę kanalizacji sanit. w msc. Bieliny ul. Leśna i ul. Polna; 

 Rozliczono budowę brakującej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Hucie Nowej; 

 Rozliczono rozbudowę istniejącej sieci wodociąg. w msc. Górki Napękowskie; 



 Rozliczono budowę drogi łączącej drogę gminną 308043T Makoszyn-Stary Młyn              

z drogą gminną 308026T Lechów-Węgliska-Dąbrowa; 

 Rozliczono budowę oświetlenia drogowego przy drodze Belno-Podlesie oraz przy 

trzech budynkach mieszkalnych; 

 Rozliczono budowę oświetlenia drogowego wzdłuż drogi gminnej 308034T Napęków-

Suchy Las w msc. Napęków; 

 Wykonano zadaszenie nad miejscami postojowymi dla rowerów przy szkole                     

w Bielinach; 
 

 

 

 

Wójt Gminy Bieliny  

/-/ Sławomir Kopacz 

 

 

 

 

 


