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          I. Wstęp 

 Obowiązek opracowania raportu o stanie gminy wynika z art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w związku z którym organ wykonawczy przedstawia 

organowi stanowiącemu, corocznie, w terminie do 31 maja raport o stanie gminy za rok 

poprzedni. 

 Przyjęło się w praktyce, iż w związku z brakiem precyzyjnego zdefiniowania w Ustawie 

pojęcia „raport” należy stosować jego definicję słownikową, która określa, iż jest to 

sprawozdanie, jak też informacja, i formalnie ma ograniczyć się do stanu gminy za miniony 

rok. Raport jest przedkładany corocznie. Jest to dokument, przy którym Rada Gminy dokonując 

oceny stanu jednostki samorządowej, musi brać ściśle pod uwagę postanowienia budżetu  

w zakresie realizacji poszczególnych zadań tej jednostki oraz fakt realizacji bądź 

niezrealizowania zadań, w cyklu rocznym, wynikających bezpośrednio z uchwały budżetowej. 

 

 W związku z powyższym, na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 

roku o samorządzie gminnym Wójt Gminy Górno przedstawia niniejszym raport o stanie 

Gminy Górno za rok 2020. W raporcie odniesiono się również do kwestii dotyczącej 

wpływu pandemii zakaźnej choroby COVID-19 wywoływanej przez koronawirusa SARS-

CoV-2 na funkcjonowanie poszczególnych jednostek organizacyjnych gminy. 

 

 II. Informacje ogólne 

 

 Gmina Górno jest gminą wiejską położoną w centralnej części woj. świętokrzyskiego, 

na terenie powiatu kieleckiego. Graniczy z miastem Kielce i gminami: Masłów, Bodzentyn, 

Bieliny i Daleszyce. Gmina Górno zajmuje obszar 83,26 km². Przez gminę przebiega droga 

krajowa nr 74 (Sulejów - Żarnów - Ruda Maleniecka – Kielce – Łagów – Opatów – Ożarów – 

Annopol – Kraśnik - Janów Lubelski – Frampol – Gorajec – Szczebrzeszyn –Zamość – 

Hrubieszów – Zosin – granica państwa) oraz drogi o znaczeniu wojewódzkim: nr 745 (Dąbrowa 

– Masłów – Radlin) 752 (Górno – Bodzentyn – Rzepin Pierwszy) oraz 753 (Wola Jachowa – 

Nowa Słupia). 

 Wg stanu na 31 grudnia 2020r. liczba mieszkańców gminy Górno wynosiła 14576 

mieszkańców (liczba kobiet- 7319, liczba mężczyzn- 7257), przy czym w ciągu minionego roku 

liczba ogółem wzrosła o 43 mieszkańców. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Choroby_zakaźne
https://pl.wikipedia.org/wiki/COVID-19
https://pl.wikipedia.org/wiki/Koronawirusy
https://pl.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2
https://pl.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2
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Liczba mieszkańców w przedziałach wiekowych: 

   (0-6)      - 1243 

   (7-18)    - 2049 

   (19-59)  - 8834 

   ( ≥ 60 )  - 2450 

Liczba urodzeń w 2020 r.   - 163 

Liczba zgonów w 2020 r.   - 111 

 W 2019 roku na terenie gminy Górno zawarto 60 małżeństw oraz zarejestrowano 10 

rozwodów. 

 Na terenie gminy zlokalizowanych jest 13 sołectw: Bęczków, Cedzyna, Górno, Górno-

Parcele, Krajno Pierwsze, Krajno Drugie, Krajno- Parcele, Krajno-Zagórze, Leszczyny, 

Podmąchocice, Radlin, Skorzeszyce, Wola Jachowa. 

Liczba mieszkańców w poszczególnych miejscowościach wg stanu na 31.12.2020 r. 

1. Krajno- Parcele    -   719 

2. Krajno-Zagórze    -   508 

3. Radlin                   - 1663 

4. Skorzeszyce          - 1453 

5. Wola Jachowa      - 1473 

6. Leszczyny             - 1327 

7. Podmąchocice      -   189 

8. Bęczków               - 1593 

9. Cedzyna                - 1427 

10. Górno                    - 1822 

11. Górno-Parcele       -   594 

12. Górno-Osiedle       -   210 

13. Górno-Zawada       -  162 
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14. Krajno Pierwsze     -  691 

15. Krajno Drugie        -  745 

 Przeważający obszar gminy to tereny rolne, które zajmują aż 75% powierzchni (56% 

użytki rolne oraz 19% łąki i pastwiska). Lasy na obszarze gminy Górno stanowią jedynie 11,4% 

całkowitej powierzchni, czyli ponad 2 - krotnie mniej niż średnio w kraju. Przy zachodniej 

granicy gminy znajduje się zalew Cedzyna (na rzece Lubrzance) o powierzchni 65 ha. 

 III. Jednostki organizacyjne Gminy Górno 

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Górnie – jednostka organizacyjna Gminy Górno 

nieposiadająca osobowości prawnej powołana do życia Uchwałą Nr XI/51/90 Rady Gminy 

Górno w dniu 28 marca 1990 r. 

2. Środowiskowy Dom Samopomocy w Woli Jachowej – jednostka organizacyjna Gminy 

Górno nieposiadająca osobowości prawnej powołana do życia Uchwałą Nr XXXV/201/2006 

Rady Gminy Górno w dniu 31 sierpnia 2006 r. 

3. Samorządowe Centrum Oświaty w Górnie – jednostka organizacyjna Gminy Górno 

nieposiadająca osobowości prawnej powołana do życia Uchwałą Nr XX/198/2016 Rady Gminy 

Górno w dniu 29 czerwca 2016 r. 

4. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cedzynie – jednostka organizacyjna Gminy Górno 

nieposiadająca osobowości prawnej powołana do życia Uchwałą Nr XXXVII/331/2017 Rady 

Gminy Górno w dniu 31 października 2017 r. 

5. Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górnie – jednostka organizacyjna Gminy Górno 

nieposiadająca osobowości prawnej powołana do życia Uchwałą Nr XXXVII/328/2017 Rady 

Gminy Górno w dniu 31 października 2017 r. 

6. Szkoła Podstawowa im ks. Jerzego Popiełuszki w Krajnie – jednostka organizacyjna Gminy 

Górno nieposiadająca osobowości prawnej powołana do życia Uchwałą Nr XXXVII/327/2017 

Rady Gminy Górno w dniu 31 października 2017 r. 

7. Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Leszczynach – jednostka organizacyjna 

Gminy Górno nieposiadająca osobowości prawnej powołana do życia Uchwałą Nr 

XXXVII/332/2017 Rady Gminy Górno w dniu 31 października 2017 r. 

8. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Skorzeszycach – jednostka organizacyjna Gminy 

Górno nieposiadająca osobowości prawnej powołana do życia Uchwałą Nr XXXVII/329/2017 

Rady Gminy Górno w dniu 31 października 2017r. 

9. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Radlinie – jednostka organizacyjna Gminy Górno 

nieposiadająca osobowości prawnej powołana do życia Uchwałą Nr XXXVII/330/2017 Rady 

Gminy Górno w dniu 31 października 2017 r. 

10. Szkoła Podstawowa im. Gen. Władysława Sikorskiego w Woli Jachowej – jednostka 

organizacyjna Gminy Górno nieposiadająca osobowości prawnej powołana do życia Uchwałą 

Nr XXXVII/325/2017 Rady Gminy Górno w dniu 31 października 2017 r. 
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11. Szkoła Podstawowa im. Piotra Ściegiennego w Bęczkowie – jednostka organizacyjna 

Gminy Górno nieposiadająca osobowości prawnej powołana do życia Uchwałą Nr 

XXXVII/326/2017 z dnia 31 października 2017 r.  

12. Zespół Żłobków w Gminie Górno – jednostka organizacyjna Gminy Górno nieposiadająca 

osobowości prawnej powołana do życia Uchwałą Nr XII/95/2019 Rady Gminy Górno z dnia 

03 września 2019 r., w skład którego wchodzą: 

-  Żłobek „RADosna POLanka” Marii Skłodowskiej Curie w Radlinie, 

-  Żłobek Gminny w Cedzynie. 

13. Zakład Usług Komunalnych w Górnie – jednostka organizacyjna Gminy Górno 

nieposiadająca osobowości prawnej Gminy Górno, działająca w formie samorządowego 

zakładu budżetowego, powołana do życia Uchwałą Nr XXX/225/01 Rady Gminy Górno              

w dniu 31 sierpnia 2001 r. 

 

14. Gminny Ośrodek Kultury w Górnie – Samorządowa Instytucja Kultury, posiadająca 

osobowość prawną, powołana do życia Uchwałą Nr XXIV/190/2012 Rady Gminy Górno            

w dniu 27 września 2012 r. 

 

15. Gminna Biblioteka Publiczna w Górnie – Samorządowa Instytucja Kultury, posiadająca 

osobowość prawną, powołana do życia Uchwałą Nr XVI/69/87 Gminnej Rady Narodowej          

w Górnie w dniu 2 lutego 1987 r. 

 

16. Zespół Ośrodków Zdrowia w Górnie – podmiot leczniczy, którego organem założycielskim 

jest gmina Górno, posiadający osobowość prawną, powołany do życia Uchwałą Nr II/7/98 Rady 

Gminy Górno w dniu 5 listopada 1998 r. 

 

17. Urząd Gminy Górno – jednostka organizacyjna Gminy Górno nieposiadająca osobowości 

prawnej. 

 

 

 IV. Budżet – 2020 r. 

 Uchwałą Nr XVII/153/2020 z dnia 21 stycznia 2020 roku został uchwalony budżet 

Gminy Górno na 2020 rok w wysokości: 

- po stronie dochodów    88.687.041,80 zł 

- po stronie wydatków  104.961.348,54 zł 

Na przestrzeni 2020 roku do uchwalonego budżetu wprowadzono szereg zmian 

na podstawie otrzymanych decyzji i zawartych umów. W efekcie plan dochodów budżetu  

zamknął się kwotą 96.965.005,93 zł, a plan wydatków zwiększył się do 113.750.756,69 zł. 
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 DOCHODY 

Suma zrealizowanych dochodów budżetowych w 2020 roku wyniosła 

102.474.657,56 zł, czyli 105,68 % planu dochodów, przy czym dochody bieżące zgromadzono 

w kwocie 76.816.725,02 zł, na planowane 77.696.392,37 zł (tj. 98,87% planu), natomiast  

dochody majątkowe w kwocie 25.657.932,54 zł na zakładane 19.268.613,56 zł (tj. 133,16 % 

planu).  

Dochody majątkowe zasilające budżet Gminy Górno w 2020 roku to w całości wpływy 

z tytułu dotacji na realizację zadań inwestycyjnych - kwota 25.657.932,54 zł. Stanowią 25,04% 

ogółem zgromadzonych dochodów. 

W skład dochodów bieżących wchodzą: 

- subwencje, 

- dotacje na realizację zadań bieżących własnych i zleconych, 

- dochody własne. 

Z tytułu subwencji budżet Gminy zasilony został kwotą 25.926.056,00 zł, co stanowi 

25,30% ogólnych dochodów, a 33,75% zgromadzonych dochodów bieżących. 

Dotacje bieżące na realizację zadań własnych jak i zleconych wpłynęły do budżetu 

w kwocie 31.276.786,02 zł, czyli 30,52% wykonanych dochodów i 40,72% dochodów  

bieżących. 

Dochody własne, na które składają się głównie podatki i opłaty lokalne, zgromadzono 

w kwocie 19.613.883,00 zł. Stanowią one 25,53% dochodów bieżących i 19,14%  

zgromadzonych dochodów ogółem. Zgromadzone dochody bieżące stanowią 74,96% docho-

dów ogółem.  

 WYDATKI 

Wydatki dokonane w 2020 roku osiągnęły kwotę 102.281.120,95 zł czyli 89,92% planu. 

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 71.404.678,64 zł, a majątkowe w kwocie 

30.876.442,31 zł, w tym  kwota 163.124,22 zł jako dotacje udzielone na realizację zadań  

inwestycyjnych oraz zwrot niewykorzystanych dotacji dotyczących wydatków majątkowych  

w kwocie 20.612,97 zł. W ramach wydatków bieżących kwotę 24.898.685,91 zł przeznaczono 

na wypłatę wynagrodzeń, 13.440.420,49 zł – na sfinansowanie wydatków statutowych, 

3.492.604,53 zł – na udzielone dotacje na zadania bieżące, świadczenia na rzecz osób  

fizycznych wypłacone zostały w kwocie 27.846.364,80 zł. Kwota 1.368.979,60 zł  
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wydatkowana była na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych, 

w tym 286.164,92 zł w formie udzielonej dotacji. Na obsługę długu, czyli zapłatę odsetek 

od zaciągniętych, a niespłaconych kredytów, wydatkowano kwotę 357.623,31 zł. 

Różnica pomiędzy zrealizowanymi dochodami i wydatkami na dzień 31 grudnia 

2020 roku stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 193.536,61 zł. 

W 2020 roku dokonano spłaty rat kredytów i pożyczek na łączną kwotę 2.904.472,00zł 

oraz udzielono pożyczki w kwocie 34.820,50 zł. Zaciągnięto kredyt długoterminowy w kwocie 

7.500.000,00 zł oraz pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Kielcach w wysokości 3.844.885,64 zł. Wprowadzono do budżetu wolne środki  

w wysokości 546.264,52 zł oraz niewykorzystane w 2019 roku środki pieniężne na rachunku 

bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych  

związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych  

przepisach ustawowych oraz wynikających z  rozliczenia środków unijnych w łącznej kwocie 

4.788.408,15 zł.  

 Zadłużenie Gminy na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi 36.362.497,64 zł, 

i stanowi 35,48% dochodów budżetowych zgromadzonych w 2020 roku. 

 

 V. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Górno na dzień 31 

grudnia 2020 roku oraz zadaniach inwestycyjnych, bieżących i innych 

prowadzonych przez Referat Infrastruktury i Rozwoju UG Górno 

Jak wynika z ewidencji gruntów Gmina Górno jest właścicielem bądź samoistnym 

posiadaczem 1 148 działek o łącznej powierzchni  152,1693 ha, z czego większość znajduje się 

pod drogami  i obiektami komunalnymi.  

 

 

           Nieruchomości nabyte na rzecz Gminy Górno w roku 2020 ( zestawienie w tabeli) 

     

 Na podstawie umów notarialnych i decyzji administracyjnych Gmina Górno nabyła od 

osób fizycznych 26 działek o łącznej powierzchni  0,7361 ha. 

 

Lp 

Miejscowość 
Nr 

działki 

Pow. 

działki 

ha 

Wartość zł Podstawa prawna 

1 Radlin 253/4 0,0110 2 200,00 D IR.6831.49.2019.BW 

2 Radlin 254/6 0,0108 2 160,00 D IR.6831.49.2019.BW 

3 Górno Parcele 67/1 0,0280 2 160,00 D IR.6831.60.2019.BW 
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4 Górno Parcele 338/1 0,1717 34 340,00 D IR.6831.47.2019.BW 

5 Bęczków 801/3 0,0058 1 160,00  D IR.6831.20.2019.BW 

6 Górno 1350/6 0,0117 8 128,48 AN Rep. A 735/2020 

7 Leszczyny 368 0,0031 2 222,68 AN Rep. A 743/2020 

8 Bęczków 568/1 0,0181 12 180,00 AN Rep. A 727/2020 

9 Bęczków 568/3 0,0203 1542,18 AN Rep. A 727/2020 

10 Bęczków 1073/5 0,0118 2 360,00 D IR.6831.13.2020.JS 

11 Bęczków 511/1 0,0337 6 740,00 D IR.6831.65.2019.BW 

12 Bęczków 626/1 0,0137 2 740,00 D IR.6831.35.2020.JS 

13 Bęczków 603/25 0,0042 840,00 D IR.6831.17.2020.JS 

14 Radlin 430/6 0,0089 1 780,00 D IR.6831.39.2019.BW 

15 Radlin 431/2 0,0089 1 780,00 D IR.6831.39.2019.BW 

16 Radlin 1050/2 0,0087 1 740,00 D IR.6831.29.2020.JS 

17 Skorzeszyce 402/4 0,0150 3 000,00 D IR.6831.24.2020.JS 

18 Wola Jachowa 705/8 0,0058 5 260,78 AN Rep. A 2962/2020 

19 Leszczyny 223/8 0,0279 5 580,00 D IR.6831.20.2020.JS 

20 Górno Parcele 49/4 0,0253 5 060,00 D IR.6831.15.2020.JS 

21 Górno 1306/13 0,0691 13 820,00 D IR.6831.50.2020.JS 

22 Górno 1306/14 0,1155 23 100,00 D IR.6831.50.2020.JS 

23 Bęczków 1166/8 0,0171 3 420,00 D IR.6831.33.2019.BW 

24 Wola Jachowa 702/4 0,0269 8 089,86 AN Rep. A 3706/2020 

25 Wola Jachowa 703/5 0,0269 8 089,86 AN Rep. A 3698/2020 

26 Górno 1174/3 0,0362 12 246,40 AN Rep. A 3883/2020 

 

 

Na podstawie uchwał Rady Gminy Górno podjętych w 2020r. Gmina Górno nabyła 

za kwotę 59 876,06 zł niżej wymienione nieruchomości: 

 

1. Krajno Parcele – dz. nr 434/10 nabyta na podstawie uchwały Rady Gminy Górno 

nr XXV/230/2020 z dnia 24.11.2020r. 

2. Skorzeszyce – dz. nr 278/3 i 278/5 nabyte na podstawie uchwały Rady Gminy Górno 

nr XXVII/256/2020 z dnia 29.12.2020r. 

 

Decyzja zatwierdzająca projekt podziału nieruchomości – 86. 

 

 

 PLANOWANIE PRZESTRZENNE 
 

Wydatki poniesione według uchwały budżetowej w 2020r.: 

 
 

1. Kontynuacja prac nad projektem studium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-

wania przestrzennego dla gminy Górno oraz planów zagospodarowania przestrzen-

nego w granicach sołectw Leszczyny i Skorzeszyce. 

Wartość całkowita przedmiotu umowy nr GKB.272.2.14.2017 z dnia 16.03.2017r.    

wynosi 108 000,00 zł. W roku 2020 nie wydatkowano środków na zakres umowy. 

Wydatkowano na ogłoszenie w prasie lokalnej o wyłożeniu do publicznego wglądu 

projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

kwotę: 1383,75 zł. 
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2. Kontynuacja prac nad zmiana Nr 5 miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego gminy Górno „Górno” w zakresie lokalizacji betoniarni w Górnie. 

Gmina nie ponosi kosztów zmiany planu. 

3. Kontynuacja prac na zmianą Nr 6 miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-

nego gminy Górno „Górno” w zakresie kopalni „Józefka”. Gmina nie ponosi kosz-

tów zmiany planu. 

4. Kontynuacja prac na zmianą Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-

nego gminy Górno „Bęczków” w zakresie lokalizacji strażnicy OSB w Bęczkowie. 

Wartość całkowity przedmiotu umowy nr GKB.272.2.65.2020 z dnia 27.08.2020r. 

wynosi 9 000,00 zł. W roku 2020 nie wydatkowano środków na zakres umowy. 

Wydatkowano na ogłoszenie w prasie lokalnej o przystąpieniu do opracowania 

zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Górno  

„ Bęczków” kwotę: 738,00 zł. 

5. Kontynuacja prac na zmianą Nr 8 miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-

nego gminy Górno „Górno” w zakresie terenu na osiedlu w Górnie. Gmina nie       

ponosi kosztów zmiany planu. 

6. Kontynuacja prac na zmianą Nr 7 miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-

nego gminy Górno „Górno” w zakresie terenu na osiedlu w Górnie. Gmina nie      

ponosi kosztów zmiany planu. 

7. Kontynuacja prac na zmianą Nr 4 miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-

nego gminy Górno „Radlin” w zakresie terenu przy osiedlu w Górnie. Gmina nie 

ponosi kosztów zmiany planu. 

Wydatkowano na ogłoszenie w prasie lokalnej o przystąpieniu do opracowania 

zmian planów miejscowych z pkt. 5,6,7  kwotę: 625,82 zł. 

 

8. Wpasowanie do systemu EWMAPA miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego gminy Górno „Bęczków” i „Górno-Parcele”. Wydatkowano kwotę 

300,00 zł. 

 
 

9. Przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy wraz z analizami oraz 

projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 

      Wartość przedmiotu umowy nr IR.272.2.17.2020 z dnia 14.02.2020r. wyniosła:           

      123,00 zł/ 1 szt.  

 

              Ilość wydanych decyzji – 60 

              Decyzja o warunkach zabudowy – 46 

              Decyzja o lokalizacji celu publicznego – 14 

 

              W roku 2020 wydatkowano: 7380,00 zł. 

 

              Łącznie w 2020 roku wydatkowano kwotę 10 427,57 zł.  
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 INWESTYCJE ZREALIZOWANE WEDŁUG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ W 

2020 ROKU 

 

 W roku 2020 zrealizowano inwestycje na łączną kwotę 39 188 565,09 zł, w tym kwota 

dofinansowania wyniosła 19 660 953,86 zł. 
 

1. Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Skorzeszyce – 16 186 672,74 zł. 

Zadanie dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020       

w wysokości 8 641 086,67 zł. 

Zadanie zrealizowane na podstawie umowy nr  IR.272.1.7.2018 z dnia 16.07.2018 r. 

 

2. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Skorzeszyce, Wola Jachowa oraz 

Górno w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w 

aglomeracji Skorzeszyce”, Część I – Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości 

Skorzeszyce – 14 115 242,76 zł. Zadanie dofinansowane z Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014-2020 w wysokości 6 280 123,20 zł.  

Zadanie zrealizowane na podstawie umowy nr  R.272.1.8.2018 z dn. 17.07.2018 r. 

 

3. Budowa wodociągu wzdłuż drogi powiatowej nr 0316 T w miejscowościach Krajno 

Parcele i Krajno Drugie – 582 280,82 zł. Zadanie dofinansowanie z Program Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 286 655,99 zł. 

Zadanie zrealizowane na podstawie umowy nr  IR.272.1.6.2020 z dnia 12.06.2020 r.  

 

4. Budowa odcinka wodociągu w miejscowości Bęczków – etap I – 131 973,64 zł 

Zadanie zrealizowane na podstawie umowy nr  IR.272.1.13.2020  z dnia 15.10.2020 r. 

 

5. Budowa odcinka wodociągu w miejscowości Bęczków – etap II – 95 441,22 zł 

Zadanie zrealizowane na podstawie umowy nr  IR.272.1.14.2020 z dnia 15.10.2020 r. 

 

6. Budowa odcinka wodociągu w miejscowości Górno – 35 228,12 zł.  
Zadanie zrealizowane na podstawie umowy nr  IR.272.2.18.2020  z dnia 28.02.2020 r. 

 

7. Budowa drogi za Ośrodkiem Zdrowia w Górnie na odcinku o długości 1,857 km od km 

0+000 do km 1+857 – 2 426 970,17 zł, w tym dofinansowanie z Funduszu Dróg 

Samorządowych w wysokości 1 287 943 zł 

Zadanie zrealizowane na podstawie umowy nr IR.272.1.11.2019 z dnia 10.10.2019 r. 

 

8. Budowa drogi gminnej nr 325046T w miejscowości Bęczków – 99 893,48 zł, w tym 

dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości  63 040 zł 

Zadanie zrealizowane na podstawie umowy nr IR.272.1.8.2020 z dnia 14.07.2020 r 

 

9. Przebudowa drogi gminnej nr 325006T Bęczków Niwy – Kopaczki – Szkoła w m. 

Bęczków – 1 264 411,19 zł, w tym dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych 

w wysokości 711 981 zł 

Zadanie zrealizowane na podstawie umowy nr IR.272.1.12.2020 z dnia 07.10.2020 r. . 

i nr  IR.272.1.18.2020 z dnia 16.12.2020 r. 

 

10. Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku szkoły w miejscowości Leszczyny – 

wewnętrzny układ komunikacyjny – 406 551,83 zł. 
Zadanie zrealizowane na podstawie umowy nr IR.272.1.3.2020 z dnia 02.04.2020 r. 
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11. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Górno – 115 597,31 zł. 

Zadanie zrealizowane na podstawie umowy nr IR.272.2.95.2019 z dnia 09.12.2019 r. 

 

12. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Leszczyny – 137 796,66 zł. 

Zadanie zrealizowane na podstawie umowy nr IR.272.2.59.2020 z dnia 20.08.2020 r. 

 

13. Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Skorzeszycach w ramach 

zadania: Przebudowa rozbudowa i nadbudowa budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej 

w miejscowości Skorzeszyce – 265 355 zł. 

Zadanie zrealizowane na podstawie umowy nr IR.272.1.11.2020 z dnia 25.08.2020 r. 

 

14. Remont drogi gminnej w miejscowości Krajno Pierwsze na odcinku o długości 2,625 

km od km 0+000 do km 2+625 – 1 327 519,78 zł, w tym dofinansowanie z Funduszu 

Dróg Samorządowych w wysokości 1 062 286 zł 

Zadanie zrealizowane na podstawie umowy nr IR.272.1.9.2019 z dnia 03.10.2019 r. 

 

15. Remont drogi gminnej nr 325014T w miejscowości Górno Parcele  – 402 567,02 zł,       

w tym dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 322 053 zł 

Zadanie zrealizowane na podstawie umowy nr IR.272.1.17.2019  z dnia 23.12.2019 r. 

 

16. Remont drogi gminnej nr 325023T w miejscowości Krajno Parcele i Krajno Pierwsze 

na odcinku o długości 1,028 km od km 0+685 do km 1+713 – 944 442,03 zł, w tym 

dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 755 553 zł 

Zadanie zrealizowane na podstawie umowy nr IR.272.1.16.2019 z dnia 23.12.2019 r. 

 

17. Remont drogi gminnej nr 325002T w miejscowości Cedzyna na odcinku o długości 

0,327 km – 314 652,87 zł, w tym dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych     

w wysokości 236 912 zł 

Zadanie zrealizowane na podstawie umowy nr IR.272.1.18.2019 z dnia 23.12.2019 r. 

 

18. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Skorzeszyce  

– 29 856,45 zł, w tym dofinansowanie z budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 

realizację zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych                    

w wysokości 13 320 zł 
Zadanie zrealizowane na podstawie umowy nr IR.272.2.79.2020 z dnia 19.11.2020 r. 

 

19. Adaptacja pomieszczeń w budynku administracyjnym Urzędu Gminy Górno na cele 

biurowe – 148 160 zł 

Zadanie zrealizowane na podstawie umowy nr IR.272.2.24.2020 z dnia 11.03.2020 r. 

 

20. Adaptacja budynku na potrzeby Klubu Seniora w miejscowości Radlin – 157 952 zł 

Zadanie zrealizowane na podstawie umowy nr IR.272.2.84.2020 z dnia 16.12.2020 zł 

 

Liczba przeprowadzonych postępowań przetargowych – 25 
Liczba przeprowadzonych zapytań przetargowych        – 88 
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 OCHRONA ŚRODOWISKA 

 

 W roku 2020 zrealizowano następujące zadania: 

 

1.Rada Gminy Górno podjęła Uchwałę Nr XXV/228/2020 z dnia 24.11.2020 roku w sprawie 

uchwalenia Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Górno. 

 

2.Rada Gminy Górno podjęła Uchwałę Nr XXV/229/2020 z dnia 24.11.2020 roku w sprawie 

ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania  

i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za 

uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 

3.Zarządzenie nr 122/2020 Wójta Gminy Górno z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie 

Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Górno. 

 

4.Wykonana została „Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy 

Górno za 2019 rok”. 

 

5. Gospodarowanie odpadami – łączny koszt 2 211 073,20 zł 

− Zamówienie: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Górno na kwotę 4 069 634,40 zł 

brutto na 24 miesiące tj. 169 568,10 zł miesięcznie 
− Zamówienie: Sprzątanie, wywóz i unieszkodliwianie odpadów komunalnych   

z przystanków autobusowych i innych miejsc będących w zarządzie Gminy Górno 

w ramach umowy IR.272.2.100.2019 z dnia 18.12.2019r. na kwotę 129 600,00 zł 

brutto. 

 

− Zamówienie: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych 

znajdujących się w pojemnikach do selektywnej zbiórki odpadów typu IGLOO na 

terenie gminy Górno w ramach umowy IR.272.2.99.2019 z dnia 18.12.2019r. na 

kwotę 46 656,00 zł brutto. 
        

Odmowa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  – 1 

Decyzja o usunięcie odpadów                                                             – 2 

Decyzja umorzeniu postępowania o odpadach                                   – 2 

 

 

 

 

 DROGI I INFRASTRUKTURA TOWARZYSZĄCA 

 

Wydatki poniesione według uchwały budżetowej w 2020r.: 

 

1. Zimowe utrzymanie dróg gminnych – 117 120,37 zł. 

Umowa nr IR.272.1.14.2019 z dnia 11.12.2019 r. 

Umowa nr GKB.272.1.16.2020 z dnia 19.11.2020 r. 
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2. Konserwacja oświetlenia ulicznego – 107 7483,00 zł. 

Umowa nr IR.272.1.2020 z dnia 02.01.2020 r. 

3. Dostawa kruszywa łamanego – 18 296,25 zł. 

Zlecenie z dnia 04.03.2020 r. 

4. Tablice z nazwami ulic wraz z słupkami oraz tabliczki numerowo-adresowe – 

5 360,00 zł. 

Zlecenie z dnia 06.02.2020 r. 

Zlecenie z dnia 05.08.2020 r.  

5. Koszenie rowów i poboczy – 23 820,00 zł. 

Zlecenie z dnia 01.06.2020 r.   

6. Bieżące utrzymanie dróg na terenie gminy Górno – 467 354,49 zł. 

Umowa nr IR.272.2.4.2020 z dnia 19.03.2020 r.  

Umowa nr IR.272.1.17.2020 z dnia 30.11.2020 r. 

7. Modernizacja drogi do pól i łąk w miejscowości Skorzeszyce – 29 261,70 zł. 

– w tym dofinansowanie z budżetu Województwa Świętokrzyskiego wyniosło 13   

   320,00 zł.  

Umowa nr IR.272.2.79.2020 z dnia 19.11.2020 r. 

 

Ilość wydanych decyzji      – 21 

Decyzja o zajęciu pasa drogowego               –   4 

Decyzja o umieszczeniu urządzeń w pasie drogowym         –   4 

Decyzja o lokalizacji urządzeń w pasie drogowym              –   9 

Decyzja o lokalizacji zjazdu z drogi publicznej                     –  4 

 

 

 VI. Zadania w zakresie gminnej gospodarki wodno – ściekowej 

 

 Samorządowy Zakład Budżetowy o nazwie Zakład Usług Komunalnych w Górnie 

działa na podstawie ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę  

i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 123 poz.858 z późn. 

zm.) oraz Uchwały Nr XXX/225/01 Rady Gminy w Górnie z dnia 31.08.2001r. w sprawie 

utworzenia Zakładu Usług Komunalnych w Górnie. Jednym z zadań określonych                             

w ww. uchwale jest eksploatacja, utrzymanie i konserwacja sieci wodociągowej i kanalizacyj-

nej. Zakład prowadzi działalność w zakresie zaspokajania zbiorowego zaopatrzenia w wodę, 
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odbioru i oczyszczenia ścieków komunalnych od mieszkańców gminy Górno, oraz dostarcza 

wodę dla miejscowości przyległych z gmin: Bodzentyn, Bieliny, Masłów i Kielce.   

 Zakład zarządza siecią wodociągową o szacowanej łącznej długości 139,5 km i siecią 

kanalizacyjną o długości 113,2 km. w tym ponad 26 km stanowi oddany do użytku nowy odci-

nek sieci kanalizacyjnej w Skorzeszycach. Ponadto ZUK zarządza trzema Stacjami Uzdatniania 

Wody (Górno, Krajno, Leszczyny), ośmioma studniami oraz dwoma komunalnymi oczyszczal-

niami ścieków (oczyszczalnia w Cedzynie oraz nowo wybudowana oczyszczalnia w Skorze-

szycach) z 26 przepompowniami ścieków. Zakład ma w swojej opiece również system kanali-

zacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków bytowych obsługujący budynki Urzędu Gminy w Gór-

nie i system kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków bytowych obsługujący budynki 

szkoły podstawowej w Krajnie. 

 Standardy jakościowe usług 

 Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, dokonywane jest dla wszyst-

kich odbiorców usług w oparciu o takie same zasady technologiczne i techniczne  

z uwzględnieniem zapotrzebowania ilościowego dla danej grupy taryfowej, oraz zmniejszeniu 

występujących strat na sieci wodociągowej.  Obsługa Odbiorców usług realizowana jest przez 

Biuro Zakładu, które zajmuje się sprawami zgłaszanymi do zakładu: bezpośrednio, telefonicz-

nie, pisemnie lub elektronicznie. Na stronie zamieszczane są wszelkie informacje niezbędne 

dla odbiorców, gdzie podane są też numery kontaktowe w celu zgłaszania awarii. Wszystkie 

awarie usuwane są na bieżąco, bez zbędnej zwłoki. Misją Zakładu było i jest dalsze podnosze-

nie jakości świadczonych usług dla odbiorców oraz dbałość o ich maksymalne zadowolenie z 

obsługi. Parametry wody dostarczanej do sieci wodociągowej spełniają wymagania określone 

w rozporządzeniach szczegółowych w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez 

ludzi. Woda badana jest systematycznie przez Państwową Powiatową Stację Sanitarno-Epide-

miologiczną w Kielcach oraz poprzez badania własne zlecane wyspecjalizowanym podmiotom. 
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        Określone stawki obowiązujących taryf mają na celu poprawę jakości usług świadczonych 

przez Zakład. Czytelny podział na przyjęte grupy taryfowe oraz prosty sposób rozliczeń znacz-

nie ułatwia komunikację z odbiorcami. Określone standardy jakościowe działały będą mobili-

zująco na pracę zakładu oraz jego pracowników. W celu poprawy jakości świadczonych usług 

przy danej cenie taryfowej ZUK W Górnie podejmuje następujące działania: 

a) prowadzony jest stały monitoring w zakresie stanu technicznego sieci w celu wyeliminowa-

nia niekontrolowanych wycieków czy miejsc poboru, 

b) prowadzona jest stała kontrola przebiegu procesów technologicznych uzdatniania wody oraz 

oczyszczania ścieków, mająca na celu optymalizację kosztów, 

c) biuro obsługi klienta prowadzi kompleksową obsługę klienta począwszy od momentu wyda-

nia warunków technicznych aż do rozliczania zużycia, fakturowania oraz przyjmowania uwag 

i reklamacji. 

d) prowadzony jest stały monitoring regulowania należności od odbiorców usług wraz 

    z windykacją. 

 

       W tabeli przedstawiono wykaz cen obowiązujących na koniec 2020 roku za wodę i ścieki. 

Dzięki stosowanym dopłatom z budżetu gminy, obciążenie finansowe gospodarstw domowych jest 

nieporównywalnie niskie do przeciętnych cen krajowych.   

 

 

Woda  

Cena (zł/m3 ) dla 

mieszkańców 

Gminy Górno po 

dopłacie  

Cena taryfowa  

(zł/m3 )  

Dopłata 

Gminy 

Górno 

(zł/m3) 

Abonament 

(zł/miesiąc) 

netto brutto netto brutto netto netto brutto 

grupa 1: Woda  do celów gospodarczych i użyteczności publicz-

nej. Rozliczenia w oparciu o wskazania wodomierza lub urządze-

nia pomiarowego; 

2,51 2,71 3,27 3,53 0,76 2,18 2,35 

grupa 2: Woda  do celów gospodarczych i użyteczności publicz-

nej. Rozliczenie ryczałtowe. 
4,45 4,81 4,45 4,81 - 1,50 1,62 
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grupa 3: Woda  na cele rolnicze i utrzymania zieleni, pojenia 

zwierząt – woda utracona. Rozliczenia w oparciu o wskazania 

wodomierza lub urządzenia pomiarowego; 

3,25 3,51 3,25 3,51 - 2,18 2,35 

grupa 4:   Woda  na cele produkcji, usług i handlu. Rozliczenia w 

oparciu o wskazania wodomierza lub urządzenia pomiarowego; 
3,93 4,24 3,93 4,24 - 2,18 2,35 

 

                                  Ścieki 

 

 

 

 

 

 

 

 

grupa 5:   Odprowadzający ścieki bytowe. Rozliczenia w oparciu 

o wskazania wodomierza lub urządzenia pomiarowego; 
4,60 4,96 8,29 8,95 3,69 2,18 2,35 

grupa 6:  Odprowadzający ścieki bytowe. Rozliczenie ryczałtowe. 8,66 9,35 8,66 9,35 - 1,50 1,62 

grupa 7:  Odprowadzający ścieki przemysłowe; Rozliczenia w 

oparciu o wskazania wodomierza lub urządzenia pomiarowego; 
8,79 9,49 8,79 9,49 - 2,18 2,35 

(źródło: ZUK w Górnie) 

 

 Spodziewana poprawa jakości usług przy  wprowadzeniu  nowych  metod opomia-

rowania 

  Zakład podjął działania, aby w najbliższym czasie zniwelować straty na sieci wodocią-

gowej poprzez montaż studzienek wodomierzowych u obiorców rozliczanych na podstawie ry-

czałtów, których na koniec roku 2019 było 97 szt. Podjęto również działania, aby występujące 

awarie były jak najszybciej usuwane z uwzględnieniem wymiany odcinków rurociągów 

uprzednio już naprawianych. Duża awaryjność sieci wodociągu wynika z faktu, iż zakład ad-

ministruje odcinkiem sieci (ok 30 km), wykonanym ponad 40 lat temu. Zakład rozpoczął wdra-

żanie systemu radiowego odczytu wodomierzy, który będzie sukcesywnie poszerzany o kolejne 

miejscowości, gdzie planuje się również montaż systemu telemetrycznego do strefowej kontroli 

ilości przepływu wody w celu przyśpieszenia lokalizacji powstałych awarii. 

 Zasoby jakościowe wód powierzchniowych i podziemnych. 

 Głównym źródłem zaopatrzenia w wodę ludności i przemysłu na terenie gminy Górno 

stanowią wody podziemne. Utwory starszego paleozoiku w obrębie trzonu paleozoicznego Gór 

Świętokrzyskich wykształcone w postaci osadów piaskowcowo-ilasto-mułowych są praktycz-
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nie bezwodne. Obok obszarów bezwodnych istnieją obszary wodonośnych utworów środko-

wego i górnego dewonu oraz triasu, zasobnych w wodę o wysokiej jakości. Ujmowana woda 

studniami wierconymi nadaję bezpośrednio lub po prostym uzdatnieniu do spożycia i na po-

trzeby gospodarcze. Woda rozprowadzana jest do odbiorców systemem sieci wodociągowej 

zakończonej przyłączami do poszczególnych posesji. Gmina Górno jest zwodociągowana          

w około 98% istniejących zabudowań, ponadto dostarcza wodę do przyległych miejscowości    

z gmin: Masłów, Bodzentyn, Bieliny i Kielce. 

Parametry podstawowe stacji SUW przedstawiają się następująco: 

a) SUW w Górnie. 

Stacja działa w systemie dwustopniowego układu podawania wody. Woda surowa wydoby-

wana jest za pomocą jednej studni głębinowej o głębokości 50 m, czerpiąc wodę z górnode-

wońskiego poziomu wodonośnego. Uzdatnianie wody surowej odbywa się za pomocą zestawu 

odżelaziaczy i odmanganiaczy.  Nieczynna obecnie druga studnia głębinowa zlokalizowana w 

sąsiedztwie Ośrodka Zdrowia został poddana czyszczeniu i modernizacji w 2020 r.  i włączenie 

jej do systemu planowane jest na 2021 r.  po uprzednim przebudowaniu zasilania i rurociągu 

przesyłowego jako studnia awaryjna.  Stacja posiada aktualne pozwolenie wodno-prawne, 

ważne do 31.12.2021 roku. Parametry stacji, wg pozwolenia, przedstawiają się odpowiednio:  

Q śrd = 370,46 m3/d                 Q max d = 481,60 m3/d    

Q max h = 80,0 m3/h                Q max r = 290 000 m3/r    

Ze stacji zaopatrywani są odbiorcy miejscowości: Skorzeszyce, Wola Jachowa, Górno, Górno-

Parcele, Górno-Zawada. 

b) SUW w Krajnie. 

Stacja działa w systemie dwustopniowego układu podawania wody. Woda surowa wydoby-

wana jest za pomocą czterech studni głębinowych o głębokości: I – 57 m., II -72 m., III – 128 
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m, IV -100 m, czerpiąc wodę z dewońskiego poziomu wodonośnego. Uzdatnianie wody suro-

wej odbywa się za pomocą zestawu odżelaziaczy  

i odmanganiaczy. Stacja posiada aktualne pozwolenie wodno-prawne, ważne do 25.01.2035 

roku. Parametry stacji, wg pozwolenia przedstawiają się odpowiednio:  

Q śrd = 1015,7 m3/d                  Q max d = 1523,6 m3/d    

Q max h = 92,0 m3/h                 Q max r = 370 731 m3/r   

Ze stacji zaopatrywani są odbiorcy miejscowości: Krajno Pierwsze, Krajno Drugie, Krajno-

Parcele, Krajno-Zagórze, Bęczków, Podmąchocice, część Św. Katarzyny  

gm. Bodzentyn oraz część gminy Bieliny. 

c) SUW Cedzyna-Leszczyny. 

Stacja działa w systemie jednostopniowego układu podawania wody. Woda surowa wydoby-

wana jest za pomocą dwóch studni głębinowych o głębokości: I -100 m.  

II - 97 m, czerpiąc wodę z dewońskiego poziomu wodonośnego. Stacja posiada aktualne po-

zwolenie wodno-prawne, ważne do 20.12.2037 roku. Parametry stacji, wg pozwolenia przed-

stawiają się odpowiednio:    

Q śrd = 1068,5m3/d                  Q max d = 2137 m3/d    

Q max h = 93,4 m3/h                 Q max r = 390 002,5 m3/r    

Ze stacji zaopatrywani są odbiorcy miejscowości: Cedzyna, Leszczyny, Radlin, Górno-Osiedle, 

Górno-Bór, część przysiółka Bęczków-Niwy, część gminy Masłów, oraz część Kielc w obrębie 

miejscowości Cedzyna. 

 

         ZUK Górno w 2020 r. łącznie wyprodukował 804 500 m3
 wody, z czego: 

⎯ 480 200 m3  - dostarczono do odbiorców na terenie gminy Górno,  

⎯     8 800 m3  -  pobrano na własne cele technologiczne, 

⎯ 181 700 m3  - sprzedano do gmin ościennych (Bieliny, Bodzentyn, Kielce) 

⎯ 133 800 m3 - to straty spowodowane awariami i innymi czynnikami niezależnymi od 

zakładu. 
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     Na koniec 2020 roku odnotowano 4388 szt.  czynnych przyłączy wodociągowych do 

budynków i innych obiektów oraz usunięto 76 poważniejszych awarii na sieci wodociągowej. 

 

 

Zużycie wody przez poszczególne miejscowości przedstawia wykres poniżej. 

 

 

(źródło: ZUK w Górnie) 

 

W poniższej tabeli przedstawiono kwartalne wydobycie wody przez stacje SUW w m3 : 

 

ROK 2020 
Stacja uzdatnia wody  

  

kwartał  Leszczyny Krajno Górno 

I 59993 80620 43080 

II 85020 87200 50474 

III 96605 73690 52743 

IV 65080 70560 39432 

suma 306698 312070 185729 

    
  (źródło: ZUK w Górnie) 
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 Biorąc pod uwagę wydobycie wody z ostatnich lat oraz politykę Zakładu zmierzającą 

do racjonalnego gospodarowania zasobami wody nie przewiduje się znaczącego zwiększenia 

wydobycia, które przekraczałoby możliwości wydobywcze zawarte w aktualnych pozwole-

niach wodno-prawnych oraz znaczących zmian w składzie fizyko-chemicznym wody. 

  

      Sieć kanalizacyjna. 

 Ścieki sanitarne odprowadzane są do dwóch oczyszczalni ścieków komunalnych zloka-

lizowanych w miejscowości Cedzyna przy rzece Lubrzance i miejscowości Skorzeszyce przy 

rzece Kakoniance. 

 Odprowadzane ścieki od mieszkańców gminy do docelowych oczyszczalni w większo-

ści transportowane są kanałami grawitacyjnymi wspomagane przez 26 przepompowni siecio-

wych.  

 W nielicznych przypadkach stosowne są przepompownie przydomowe, które występują 

wyłącznie w sytuacjach uniemożliwiających odbiór ścieków w sposób grawitacyjny. Oprócz 

tego układu funkcjonuje system kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków bytowych ob-

sługujący budynki Urzędu Gminy w Górnie oraz system kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią 

ścieków bytowych obsługujący budynki szkoły podstawowej w Krajnie. Oddana do użytku 

2020 r. oczyszczalnia w Skorzeszycach to nowoczesna i największa w gminie oczyszczalni 

komunalna zapewniająca przetworzenie ścieków nie tylko dla pozostałej części gminy Górno, 

ale również umożliwia odbiór ścieków z gmin ościennych.  

 

 Parametry techniczne poszczególnych czynnych oczyszczalni przedstawiają się na-

stępująco: 

 

 1. Oczyszczalnia ścieków komunalnych w Cedzynie gm. Górno jest oczyszczalnią me-

chaniczno - biologiczną. Ścieki surowe spływają grawitacyjnie, poprzez sito - piaskownik  

z łapaczem tłuszczu do pompowni. Z pompowni ścieki tłoczone są poprzez komorę rozdziału 

do osadników wstępnych z komorą osadu czynnego z napowietrzaniem, a dalej do osadnika 

wtórnego skąd przepływają do osadników wtórnych, gdzie zostaje odseparowany osad. 

Oczyszczone ścieki poprzez komorę pomiarową skierowane są kolektorem PCV o średnicy 

314mm do odbiornika – rzeki Lubrzanki. Oczyszczalnia posiada pozwolenie wodno-prawne, 
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ważne 15.11.2027 roku. Parametry oczyszczalni, wg pozwolenia przedstawiają się odpowied-

nio:  

Q max d = 1215 m3/d         Q max h = 132 m3/h            Q max r = 443 500 m3/r 

 Do oczyszczalni w Cedzynie ścieki kierowane są zbiorczym system kanalizacji sanitar-

nej z miejscowości Cedzyna, Radlin, Radlin-Ogrodzenie, Leszczyny, Bęczków.  

        Ze względu na ukształtowanie terenu ścieki z miejscowości Krajno-Zagórze kierowane są 

do oczyszczalni w Św. Katarzynie znajdującej się w sąsiedniej gminie Bodzentyn. 

 

 2. Oczyszczalnia ścieków komunalnych w Skorzeszycach gm. Górno jest oczyszczalnią 

mechaniczno-biologiczną. Ścieki surowe, poprzez sito-piaskownik z łapaczem tłuszczu spły-

wają do zbiorników retencyjnych, gdzie kolejno tłoczone są do reaktorów biologicznych SBR 

gdzie po odseparowaniu osadu do stabilizacji tlenowej osadu STO oczyszczone ścieki poprzez 

układ pomiarowy skierowane są kolektorem odpływowym do odbiornika – rzeki Kakonianki. 

Oczyszczalnia posiada pozwolenie wodno-prawne, ważne 15.05.2025 roku. Parametry oczysz-

czalni, wg pozwolenia przedstawiają się odpowiednio:  

Q max d = 1200 m3/d         Q max h = 170 m3/h            Q max r = 438  m3/r 

 Do oczyszczalni w Skorzeszycach obecnie ścieki kierowane są zbiorczym system kana-

lizacji sanitarnej z miejscowości Skorzeszyce. W 2021 r. planowane jest podłączenie miejsco-

wości Wola Jachowa i południowo-wschodnia części Górna oraz miejscowości z terenu Gminy 

Bieliny jak: Napęków, Belno, Makoszyn. 

 

 

  3. Oczyszczalnia ścieków bytowych w Górnie jest oczyszczalnią typu „BIOVAC” 

 z wykorzystaniem osadu czynnego. Proces oczyszczania ścieków, sedymentacji osadu oraz 

klarowania ścieków zachodzi cyklicznie w jednym zbiorniku. Ścieki oczyszczone wprowa-

dzane są do kolektora z rur betonowych, który przechodzi w rów odprowadzający do rzeki 

Warkocz. Oczyszczalnia posiada pozwolenie wodno-prawne, ważne do 30.06.2023 roku. Para-

metry oczyszczalni, wg pozwolenia przedstawiają się odpowiednio:  

Q max d = 3,6 m3/d         Q max h = 0,6 m3/h            Q max r = 1204 m3/r 

 Do oczyszczalni kierowane są zbiorczym system kanalizacji sanitarnej ścieki  

z budynków Gminy Górno.  

 

 4. Oczyszczalnia ścieków bytowych w Krajnie jest oczyszczalnią typu „BIOCLERE55”  

z zamkniętym złożem biologicznym. Ścieki bytowe z kompleksu budynków odprowadzane są 
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poprzez studzienkę kanalizacyjną z kratą do osadnika wstępnego dwukomorowego  

o przepływie poziomym, gdzie następuje proces sedymentacji. Z osadnika ścieki przepompo-

wywane są na złoże biologiczne, w którym zachodzi proces tlenowego rozkładu zanieczysz-

czeń. Oczyszczone ścieki wprowadzane są do kolektora z rur kamionkowych, który przechodzi 

w ciek dopływy do rzeki Warkocz. Oczyszczalnia posiada pozwolenie wodno-prawne, ważne 

do 07.01.2024 roku. Parametry oczyszczalni, wg pozwolenia przedstawiają się odpowiednio:  

 Q max d = 11,5 m3/d         Q max h = 3,1 m3/h            Q max r = 2898 m3/r 

 Do oczyszczalni kierowane są zbiorczym system kanalizacji sanitarnej ścieki  

z kompleksu budynków Szkoły Podstawowej w Krajnie.  

 Z pozostałych terenów nieskanalizowanych ścieki sanitarne są oczyszczane poprzez 

przydomowe oczyszczalnie ścieków lub wywożone wozami asenizacyjnymi do oczyszczalni 

ścieków w Cedzynie. Wywóz nieczystości płynnych odbywa się z wykorzystaniem taboru spe-

cjalistycznego przez firmy zewnętrzne.  

 W gminie Górno w 2020 r. łącznie odprowadzono 197 922 m3  ścieków z czego:  

188 400,50 m3 - to ścieki dostarczone siecią kanalizacyjną  

9521,50 m3 - to ścieki dowiezione przy pomocy wozów asenizacyjnych. 

             Na koniec 2020 roku odnotowano 1876 szt. czynnych przyłączy kanalizacyjnych do 

budynków i innych obiektów oraz usunięto 49 awarii na sieci kanalizacyjnej. 

 

 Odprowadzenie ścieków poprzez sieć kanalizacyjną z poszczególnych miejscowości. 

 

 

(źródło: ZUK w Górnie) 
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 Gospodarka finansowa 

 

 Zakład Usług Komunalnych zgodnie z art.15.1 i 2. ustawy o finansach publicznych wykonuje 

zadania, pokrywając koszty swej działalności z przychodów własnych, a podstawą gospodarki finanso-

wej jest roczny plan finansowy obejmujący przychody, w tym dotacje z budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego, koszty i inne obciążenia, stan środków obrotowych, stan należności  

i zobowiązań na początek i koniec okresu oraz rozliczenia z budżetem jednostki samorządu terytorial-

nego.  

 Zgodnie ze sprawozdaniami budżetowymi Zakład Usług Komunalnych w 2020 r. osiągnął przy-

chody: w kwocie 4 257 941,41 zł., z czego: 

⎯ 3 231 854,13 zł to przychody z tytułu świadczonych usług (w tym 611 085,36 zł wynosi 

sprzedaż hurtowa wody) 

⎯ 929 823,43 zł to dotacja z budżetu Gminy Górno do jednostkowych cen wody ścieków 

dla gospodarstw indywidualnych 

⎯ 12 480,14 zł to przychody z tytułu odsetek,  

 Koszty Zakładu wyniosły w analogicznym okresie wyniosły 4 105 167,52 zł.  

Największe pozycje kosztów to: 

⎯  wynagrodzenia i pochodne – 1 311 847,53 zł  

⎯  zakup energii – 700 622,26 zł 

⎯  zakup materiałów hydraulicznych i innych – 427 762,24 zł 

⎯  zakup usług – 760 193,46 zł (w tym odprowadzenie ścieków z Krajna–Zagórza do 

Gminy Bodzentyn, Zakład zapłacił 196 573,72 zł a koszt zagospodarowania osadów 

ściekowych wyniósł 232 665,31 zł 

⎯  zobowiązania na koniec roku Zakład wykazuje w kwocie 670 563,02 zł w całości jako 

zobowiązania niewymagalne.  

          Zakład Usług Komunalnych w Górnie w 2020 roku zakupił z własnych środków: 
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- regulator ciśnienia DN100 o wartości 9 404,00 zł, 

- pompę UKF do pompowni ścieków za kwotę 14 127,46 zł, 

- licencję na Zintegrowany System Informatyczny KOMADRES o wartości 11 255,00 zł, 

- przyczepę PRONAR T679/3 typu kamieniarka za kwotę 48 000,00 zł, 

- samochód dostawczy-ciężarowy VW Transporter o wartości 29 900,00 zł  

- motoreduktor walcowy za kwotę 13 500,00 zł 

- wózkowy system zasilania powietrzem z 2 butlami (aparatura ratunkowa dla pracowników     

  oczyszczalni) za kwotę 12 244,00 zł oraz wykonano: 

- czyszczenie reaktora biologicznego drugiego ciągu technologicznego na oczyszczalni ścieków   

   w Cedzynie za kwotę 24 675,00 zł  

- prace związane z modernizacją automatyki na Stacjach Uzdatniania Wody Krajnie i Leszczynach  

   za łączną kwotę 15 559,50 zł. 

 

 VII. POMOC I OPIEKA SPOŁECZNA 

 

      1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Woli Jachowej. 

 

          Formy i   efekty   prowadzonej     działalności. 

            Środowiskowy Dom Samopomocy w Woli Jachowej jest ośrodkiem wsparcia dla 25 osób 

niepełnosprawnych intelektualnie oraz z zaburzeniami psychicznymi działa od 21.12.2006. 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Woli Jachowej w roku 2020 starania swoje skierował 

przede wszystkim na działania zmierzające do możliwie jak największej budowy 

(odbudowy) relacji uczestników z rodziną oraz podniesienie jakości życia. Do tego służył 

plan roczny i indywidualny plan wspierająco – aktywizujący dla uczestników.  Aby cel ten 

osiągnąć stosowaliśmy różne formy działań min. terapię zajęciową. Staraliśmy się jak 

najbardziej uświadamiać i przekonywać także uczestników ŚDS i ich rodziny   

o potrzebie aktywizacji i rehabilitacji społecznej i zawodowej.  

 W obecnej sytuacji na skutek zagrożenia wynikającego z pandemii CIVID - 19 

działalność ŚDS została czasowo zawieszona. Z tego powodu wprowadzono alternatywne 

rozwiązania mające na celu zapewnienie z jednej strony ciągłości działania placówki,  

z drugiej strony kontynuację wsparcia dla uczestników. 

         W roku 2020 próbowaliśmy naszych uczestników stale mobilizować do podjęcia 

działań służących poprawie ich sytuacji życiowej. Dążyliśmy do tego, aby pomagać naszym 
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podopiecznym w zdobyciu umiejętności funkcjonowania w rzeczywistości społecznej                 

w której żyją. Samo dostrzeżenie możliwości aktywnego działania zwiększa poczucie kontroli 

nad własnym życiem. 

Dla podtrzymania więzi z uczestnikami ŚDS, pracownicy pomagali wypełniać wnioski 

składane do PFRON w związku ze wsparciem finansowym jakie otrzymali w ramach 

programu ,,Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji 

kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi.’’ Udzielane było też niezbędne wsparcie 

między innymi w zakresie współpracy z instytucjami ochrony zdrowia i pomocy społecznej. 

Pomimo utrudnień związanych z zagrożeniem epidemiologicznym staraliśmy się utrzymywać 

kontakt z naszymi uczestnikami. Były dostarczane im materiały do terapii plastycznej i inne 

potrzebne materiały o które proszono. Zorganizowaliśmy dla 25 naszych podopiecznych 

przedświąteczne paczki żywnościowe oraz rozwieźliśmy upominki jakie zostały nam 

przekazane od dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 15 w Kielcach. 

 Praca była skierowana na to, aby uczestnicy ŚDS mieli możliwie jak                                           

w największym stopniu ukształtowane następujące umiejętności:   

1. Znajomości i zrozumienie zasad funkcjonowania podstawowych instytucji  

i przepisów prawnych dotyczących osób niepełnosprawnych.                                                                                                                

2. Umiejętność pozyskania wszelkiego rodzaju informacji i umiejętności przetworzenia 

tych informacji.                                                                                                                                                                  

3. Otwartość na nowe doświadczenia, gotowość do uczenia się i zdobywania nowych 

kwalifikacji.                                                                                                                                                    

4. Umiejętność dostrzegania i wykorzystywania różnych alternatywnych możliwości 

prowadzących do wyznaczonych celów i uruchamiania różnego zasobów – własnych, 

rodzinnych, przyjacielskich, sąsiedzkich, zasobów tkwiących w organizacjach 

społecznościach lokalnych, parafiach. 

 Zasoby Domu.    

 Środki finansowe Środowiskowego Domu Samopomocy w Woli Jachowej pochodzą  

z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 

powiatowo-gminnym) ustawami. Środki dotacji przyznanej na dany rok kalendarzowy tworzą 
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plan wydatków zadań zleconych. W Środowiskowym Domu Samopomocy w 2020 roku 

wydatki zadań zleconych przedstawiają się następująco: 

-  dotacja na bieżącą działalność 631 380,99 zł. 

 Początkowo plan wydatków zadań zleconych zgodnie z Decyzją Wojewody 

Świętokrzyskiego Nr FN.I.3110.19.2019 z dnia 23 października 2019r., w dziale 852 Pomoc 

społeczna, rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia §2010 13.1.2.2 Wspieranie osób z zaburzeniami 

psychicznymi wynosił 544 677,00zł następnie na podstawie Zarządzenia Wójta Górno nr 

116/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. został zwiększony plan wydatków zadań zleconych  

o kwotę 5.789,00zł w związku z programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” 

na zakup materiałów  i pomocy dydaktycznych do zajęć terapeutycznych: 

 

- 100.500,00 zł rezerwa celowa na zakup wyposażenia oraz zabudowę balkonu na ogród 

zimowy. 

 

 Środki finansowe Środowiskowego Domu Samopomocy w Woli Jachowej pochodzą  

z wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 

samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 

oraz innych umów o podobnym charakterze. Środki te stanowią zadania własne 

Środowiskowego Domu Samopomocy, są dochodami i tworzą plan wydatków i dochodów 

zadań własnych. Dochody zadań własnych przedstawiają się następująco: 

 

–  9.837,41 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń i sprzętu na rehabilitację (po godzinach pracy 

ŚDS) Gabinet Rehabilitacji, Znów Zdrów’’. 

 

   Środki finansowe zarówno z zadań zleconych jak i własnych stanowiące budżet 

Środowiskowego Domu Samopomocy w Woli Jachowej w kwocie 631 380,99zł zostały 

zrealizowane w całości. Plan wydatków zadań zleconych i własnych był wykonany w 100%.                                                                                                                                                             

 Liczba pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony wynosiła w 2020 r.:   

7 osób w tym: kierownik, główna księgowa, 2 terapeutów zajęciowych, fizjoterapeuta.  

 Na czas określony: asystent osoby niepełnosprawnej, palacz c.o. ½ etatu,                                                                                                                            

psycholog - umowa o dzieło 4  razy w miesiącu. 
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 Średnia liczba uczestników poszczególnych zajęć. 

 Zaistniała sytuacja związana z pandemią wymusiła na ŚDS nowe zasady działania. 

Musieliśmy się zmierzyć z nauką codziennego życia w nowej rzeczywistości. Zajęcia 

prowadzone były w mniejszych grupach, organizowane były spotkania online i rozmowy 

telefoniczne. Staraliśmy się znaleźć złoty środek pomiędzy zadbaniem o bezpieczeństwo  

i komfort psychiczny uczestnika, a podtrzymaniem wartości tworzenia wspólnot  

i przynależności. Wsparcie udzielane było podczas konsultacji psychologicznych i treningów 

w małych grupach, telefonicznie bądź online, oraz osoby uczęszczały rotacyjnie do ośrodka. 

Zajęcia odbywały się zgodnie z wymogami sanitarnymi, prowadzone w małych grupach, do 

których przypisani byli stali terapeuci. Codzienne zajęcia rozpoczynały się od pomiaru 

temperatury, dezynfekcji dłoni i przypominania zasad sanitarnych.            

                                                                                                       

 Współpraca.  

ŚDS chętnie współpracuje z rodziną podopiecznego. Utrzymujemy stały kontakt 

telefoniczny z najbliższymi naszych uczestników. W szczególnych wypadkach kierownik ŚDS 

interweniuje osobiście odwiedzając rodzinę. 

 ŚDS ściśle współpracuje z GOPS w Górnie, a także z GOPS w Bielinach, ponieważ na 

podstawie podpisanych stosownych porozumień pomiędzy gminami w Ośrodku są uczestnicy 

zajęć z Bielin.  

 Ośrodek współpracuje z kieleckim Zrzeszeniem Sportu i Rehabilitacji „START ‘’                                                                           

Z Powiatowym Zakładem Aktywności Zawodowej w Brodach – Spartakiada Kałków Godów. 

 Uczestniczy także w integracyjnych zawodach sportowych organizowanych przez 

Zespół Szkół w Górnie – Zawody Integracyjne.  

 ŚDS współpracuje również z Fundacja ,,Miśka Zdziśka’’- Błękitny Promyk Nadziei. 

  W 2020 roku uczestnicy skorzystali ze wsparcia finansowego ze środków programu 

PFRON w ramach programu ,,Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym  

w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi’’ 

- realizowanym przez PCPR w Kiecach.    

 Podopieczni brali udział w akcji charytatywnej dla Hani Terleckiej przekazując na 

licytację piękny obraz namalowany przez naszą podopieczną. 
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 Podjęto także wyzwanie poprzez udział w akcji charytatywnej na rzecz chorej Zosi   

nagrywając challenge i nominując kolejne osoby do niesienia pomocy. Zebrane pieniądze 

należało wpłacić na stronę  www.siepomaga.pl, tym samym zasilając zbiórkę małej Zosi.                                                                       

 Ocena realizacji zadań.    

W zależności od predyspozycji ruchowych, wieku i zaawansowania choroby były to 

treningi ruchowe, pamięci, umiejętności społecznych oraz gimnastyka relaksacyjna, 

rehabilitacja ruchowa i trening umiejętności spędzania wolnego czasu. Ponadto szerszy zakres 

dodatkowych zajęć takich jak trening kulinarny, uczestnictwo w zajęciach odbywających się   

w pracowni rękodzieła, muzykoterapię, zajęcia teatralne, trening nauki higieny.   

Plany te, zostały opracowane na podstawie obowiązujących przepisów dotyczących 

zadań ŚDS, do których należy budowanie sieci oparcia społecznego oraz przygotowanie do 

życia w społeczeństwie i funkcjonowania w środowisku osób przewlekle chorych psychicznie 

i niepełnosprawnych intelektualnie, które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji 

organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy do życia w środowisku rodzinnym 

i społecznym. Wsparcie to ma na celu zwiększenie ich zaradności i samodzielności życiowej, 

a także osiągnięcie większej integracji społecznej.        

Celem realizacji tych planów miały być działania w ramach indywidualnych lub 

zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych dla podopiecznych, 

polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności  

w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym.  

Wiadomość o pandemii w marcu 2020 r. sprawiła, że powyższe plany zostały 

zawieszone w swojej realizacji lub znacznie zmodyfikowane zgodnie z ustalonymi wymogami 

sanitarnymi wprowadzonymi przez administrację rządową. ŚDS w Woli Jachowej jak cała 

pozostała społeczność znalazła się w nowej rzeczywistości. COVID – 19 spowodował 

wprowadzenie dla podopiecznych treningów mających na celu zapobieganie zarażeniu.  

Zawieszenie zajęć w ŚDS dla uczestników było zaskoczeniem, czuli się zdezorientowani  

i zagubieni. Zostali poinformowani o zaistniałej sytuacji, przyczynach zamknięcia placówki, 

zagrożeniach wynikających z prowadzenia dalszych zajęć. Kadra przypomniała podopiecznym 

o sposobach zachowania zasad higieny. Uczestnicy otrzymali instrukcje postępowania  

i przydatne numery telefonów do instytucji m.in.  przychodni, stacji Sanepid, a także do 

http://www.siepomaga.pl/
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pracowników Ośrodka. Pracownicy ŚDS stanęli na wysokości zadania i wypracowali nowe 

metody pracy oraz kontaktu z uczestnikami i ich rodzinami.     

 Część z podopiecznych dostosowała się do formy zajęć zdalnych, wykonywała zlecone 

prace, była aktywna na portalach społecznościowych, gdzie dzielili się efektami swojej pracy. 

Jednak niektórym uczestnikom trudno było się zmotywować do działania, podjąć 

ukierunkowaną aktywność. W domu często mieli problem z podporządkowaniem się, narastała 

w nich frustracja, lęk, niepokój, który wynikał z trudności ze zrozumieniem zaistniałej sytuacji, 

docierających informacji oraz konieczności przebywania w miejscu zamieszkania bez 

możliwości opuszczenia lokum. Wykazywali trudności z kontrolą emocji  

i zachowania, co jest związane z poziomem rozwoju intelektualnego i wynikającymi z tego 

powodu trudnościami zrozumienia siebie oraz własnych zachowani i doświadczanych emocji. 

Znaczne ograniczenie kontaktu społecznego, brak kontaktu z innymi uczestnikami, brak 

określonego rytmu dnia negatywnie wpływało na zachowanie oraz stan emocjonalny 

podopiecznych.  

Praca kadry ŚDS w Woli Jachowej w okresie zdalnej pracy ukierunkowana była na 

utrzymywanie stałego kontaktu telefonicznego i mailowego terapeuty z grupą (opiekunami  

i podopiecznymi), prowadzenie monitoringu stanu psychicznego podopiecznych. Terapeuci 

przygotowywali materiały terapeutyczne dla podopiecznych. Materiały były rozwożone do 

domów uczestników. Pracownicy ŚDS pełnili również dyżury przy wydawaniu żywności.  

W Ośrodku psycholog pełnił dyżur telefoniczny, kontaktował się z uczestnikami oraz 

opiekunami, rozwiązywał na bieżąco zaistniałe problemy podopiecznych i ich rodzin, które 

związane były z pandemią i zachowaniem uczestników. Zespół wspomagał również każdego 

uczestnika indywidualnie w złożeniu wniosku do PFRON o dofinansowanie ze środków 

programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji 

kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. Podopieczni mieli dowożone na bieżąco 

pisma z informacjami dotyczącymi decyzji o przyznaniu środków finansowych. Przygotowano 

również Ośrodek na powrót uczestników – dezynfekcja pomieszczeń, wyposażenie 

pomieszczeń w dozowniki na środki dezynfekcyjne. Pracownicy oraz podopieczni czekali na 

zniesienie ograniczeń i powrót do normalnej pracy. 

W tym czasie wielu z uczestników zajęć oraz ich opiekunowie i rodziny monitowali za 

pomocą komunikatorów, a nawet osobistych kontaktów potrzebę wznowienia zajęć oraz dzielili 

się obawami o degradację nabytych umiejętności i kompetencji społecznych, a tym samym 
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uwstecznienia w codziennym funkcjonowaniu. Zasadność tych obaw można było zauważyć 

obserwując zachowania i postawy podopiecznych po wznowieniu działalności placówki i ich 

powrocie do zaniechanych działań rewalidacyjnych.  

Po otrzymaniu zgody na wznowienie działalności placówki, większość uczestników 

chętnie wróciła na zajęcia do ośrodka. Czynione są wszelkie starania, aby znaleźć złoty środek 

pomiędzy zadbaniem o bezpieczeństwo i komfort psychiczny uczestników, 

a podtrzymaniem wartości tworzenia wspólnoty i przynależności do grupy. Wsparcie udzielane 

jest dwutorowo – uczestnicy korzystają z konsultacji psychologicznych i indywidualnych 

treningów telefonicznie lub online oraz uczęszczają rotacyjnie na zajęcia stacjonarne do 

ośrodka.  

Zajęcia odbywają się zgodnie z wymogami sanitarnymi, prowadzone są w małych, 

niezmiennych grupach, do których przypisani są stali terapeuci. W ciągu dnia w placówce 

przebywa około połowy uczestników. Codziennie zajęcia rozpoczynają się od przypomnienia 

zasad sanitarnych, zwiększono również częstotliwość realizowania treningów profilaktyki 

zdrowia i higieny. Dodatkowo przy sprzyjającej pogodzie część zajęć prowadzona jest na 

świeżym powietrzu.  

 2. Działalność GOPS w Górnie. 

 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Górnie jest gminną jednostką organizacyjną 

utworzoną na mocy Uchwały Nr XI/51/90 Gminnej Rady Narodowej w Górnie z dnia 28 marca 

1990 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Górnie. 24 maja 2016 roku Rada Gminy Górno podjęła Uchwałę 

Nr XVIII/183/2016 w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Górnie. 

   Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej 

Uchwałą Nr XXIX/285/2021 Rady Gminy Górno z dnia 9 marca 2021 roku została przyjęta 

do realizacji Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Górno na lata 2021-

2029. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych ma na celu przyjęcie takiego kierunku 

działań w sferze polityki społecznej gminy, który pozwoli zminimalizować negatywne skutki 

zmian zachodzących w społeczeństwie a równocześnie pozwoli zoptymalizować 

funkcjonowanie grup społecznych będących w obszarze zainteresowań pomocy społecznej.  
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  Kluczowym dokumentem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górnie na 

podstawie art. 16 a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej jest Ocena 

Zasobów Pomocy Społecznej sporządzona w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społeczno-

demograficznej, która w szczególności obejmuje: infrastrukturę, kadrę, organizacje 

pozarządowe, nakłady finansowe ponoszone na zadania pomocy społecznej oraz informację 

o osobach i rodzinach korzystających z pomocy społecznej. Dane z oceny umożliwiają 

analizowanie i monitorowanie występowania problemów społecznych oraz planowania działań 

aktywizujących w obszarze usług społecznych.  

         Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Górnie realizuje zadania wynikające  

w szczególności z: 

1. Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2020r.,  

poz. 1876 ze zm.)  

2. Ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz.U. z 2020r., poz. 

111 ze zm.),  

3. Ustawa z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów  

(tj. Dz.U. z 2020r., poz. 808 ze zm.)  

4. Ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów  

(tj. Dz.U. z 2020r., poz. 1297)  

5. Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  

(tj.  Dz.U. z 2020r., poz. 821 ze zm.)  

6. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t. j. Dz.U.  

z 2020r., poz. 218 ze zm.)  

7. Ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (tj. Dz.U. z 2020r.,  

poz. 1348 ze zm.) 

8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci  

(tj. Dz.U. z 2019r. poz. 2407 ze zm.)  

9. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych (tj. Dz.U. 2020r., poz. 1398 ze zm.) 

10. Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (tj. Dz.U. 2019r., poz. 2277 ze zm.) 

11. Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tj. Dz.U. 2020r.,  

poz. 2050) 

12. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (tj. Dz.U. 2020r., poz.685). 
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Celem działania Ośrodka jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych 

sytuacji życiowych, których nie są w stanie samodzielnie pokonać wykorzystując własne 

uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach 

zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach 

odpowiadających godności człowieka. Ma na celu doprowadzenie osoby/rodziny do życiowego 

usamodzielnienia i integracji ze środowiskiem. 

 

W 2020 roku łącznie ze wszystkich form pomocy świadczonej przez Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Górnie wynikających z ustawy o pomocy społecznej bez względu 

na źródła finansowania korzystało 925 mieszkańców, co stanowi 349 rodziny. Oznacza to, 

że niespełna 6,3% mieszkańców Gminy Górno jest objęta pomocą społeczną. 

 

 W 2020 roku dominującym powodem korzystania ze środków pomocy społecznej  

w Gminie Górno była niepełnosprawność (161 rodzin) oraz długotrwała lub ciężka choroba 

(135 rodzin).  

 W 2020 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Górnie zrealizował dochody 

na poziomie 163 618,56 zł z tego: 

Opis Wykonanie 

Wpływy z odpłatności za pobyt w DPS 3 475,45 

Wpływy z odpłatności za pobyt w schronisku 580,50 

Zwrot nadpłaconego wynagrodzenia z umowy zlecenia z 2019r. 37,99 

Wpływy za usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunkę środowiskową 

zatrudnioną w GOPS – kwota 4 756,25 oraz za specjalistyczne usługi 

opiekuńcze – 3 780,21 zł 

8 536,46 

Wpływy z tyt. odsetek od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego 1 023,92 

Wpływy z tytułu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego za lata 

ubiegłe 
8 494,64 

Koszty upomnienia z tytułu nienależnie pobranego świadczenia 

wychowawczego 

11,60 

Wpłaty od dłużników aliment. z tyt. zaliczki alimentacyjnej – w tym kwota należna 

dla budżetu państwa – 11 313,92 zł; kwota należna dla budżetu gminy – 11 

313,92 zł  

    22 627,84 

Wpłaty od dłużników aliment. z tyt. funduszu alimentacyjnego, w tym kwota 

należna dla budżetu państwa – 13 475,72 zł; kwota należna dla budżetu gminy 

– 8 983,86 zł 

    22 459,58 

Wpłaty od dłużników aliment. z tyt. odsetek od funduszu alimentacyjnego – kwota 

należna dla budżetu państwa 

  86 729,04 

Wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe       8 254,42 

Wpływy z tyt. odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych  555,24 

Wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego za lata ubiegłe 794,47 

Wpływy z tytułu opłaty za duplikat Karty Dużej Rodziny 37,41 
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Koszty utrzymania ośrodka w 2020 r. wyniosły 1 057 515,53 zł, w tym: 

- środki własne: 588 282,61 zł 

- dotacja: 469 232,92 zł 

 W ramach zadań własnych gminy, określonych w ustawie o pomocy społecznej oraz 

w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Górnie w 2020 roku przyznał następujące formy pomocy: 

- Pokryto koszty pobytu 16 podopiecznych przebywających w Domach Pomocy Społecznej.  

W myśl art. 61 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. gmina zobowiązana 

jest do uiszczania opłaty za pobyt osób w domu pomocy społecznej, nie będących w stanie 

samodzielnie ponosić pełnego kosztu pobytu z własnych dochodów i nie posiadających rodzin 

zobowiązanych do ponoszenia tejże opłaty. Wysokość opłaty ponoszonej przez gminę stanowi 

różnicę pomiędzy sumą opłat wnoszonych przez mieszkańca domu i jego rodzinę a średnim 

kosztem utrzymania w placówce. Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 427 570,21 

zł. 

− Wypłacono zasiłki okresowe dla 56 rodzin w łącznej kwocie 70 443,65 zł. Wydatki na ten 

cel pochodzą z dotacji budżetu państwa. 

− Przyznano zasiłki celowe i celowe specjalne dla 96 rodzin, służące zaspokajaniu 

niezbędnych potrzeb bytowych mieszkańców naszej gminy, z przeznaczeniem w szczególności na 

zakup opału, żywności, leków, odzieży, środków czystości. Na ten cel wydatkowano 39 954,50 

zł. 

− Opłacono dowóz podopiecznych gminy Górno na rehabilitacje w okresie od 29.06.2020 r. 

do 10.07.2020 r. na łączną kwotę 2 260,74 zł. 

− Pokryto koszty pobytu 1 osoby bezdomnej w Schronisku. Na realizację tego zadania 

GOPS poniósł wydatki ze środków własnych gminy w łącznej kwocie 2 198,50 zł. 

− Pokryto koszty pochówku 1 osoby bezdomnej na kwotę 4 500,04 zł. 

− Wypłacono zasiłki stałe dla osób, które ze względu na niepełnosprawność lub wiek nie są 

zdolne do podjęcia pracy zarobkowej. Tą formą pomocy objętych zostało 74 podopiecznych. 

Na realizację tego zadania wydatkowano 408 018,58 zł. Środki na wypłatę tych świadczeń 

pochodzą w całości z dotacji budżetu państwa. 

- Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne na łączną kwotę 31 595,10 zł dla 

50 podopiecznych pobierających zasiłki stałe.  
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- Dla 12 podopiecznych, którzy ze względu na stan zdrowia wymagały pomocy ze strony innych 

osób, a rodzina nie była im w stanie takiej opieki zapewnić, przyznana została pomoc w formie usług 

opiekuńczych świadczonych przez opiekunkę środowiskową w miejscu ich zamieszkania. 

W 2020 roku na wynagrodzenie opiekunki środowiskowej GOPS poniósł wydatki w wysokości 

30 197,08 zł. Wydatki te częściowo zostały pokryte ze środków własnych tj. kwota 22 952,48 

zł, a częściowo z dotacji budżetu państwa tj. kwota 7 244,60 zł w ramach programu „Opieka 

75+”.     

- Wypłacono dodatki dla pracowników socjalnych w ramach programu „Wspieraj Seniora”, 

świadczących pomoc osobom starszym szczególnie narażonym na zakażenie covid-19 poprzez 

robienie im zakupów, wykupywanie leków. Łącznie na ten cel wydatkowano kwotę 13 351,16 

zł, z czego kwota 2 670,23 zł stanowiła wkład własny, a kwota 10 680,93 zł to dotacja z budżetu 

państwa.    

- Przeprowadzono adaptację budynku w miejscowości Radlin pod Klub Seniora oraz 

zakupiono wyposażenie do Klubu Seniora. Łącznie na ten cel wydatkowano 187 249,99 zł 

z czego 149 799,99 zł stanowiło dofinansowanie z budżetu państwa, a 37 450,00 zł to wkład 

własny.                 

- Współfinansowano koszty pobytu 3 dzieci w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu 

dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej. W 2020 roku na ten cel wydatkowano kwotę 

10 823,38 zł. 

- Realizowano wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania 

„Posiłek w szkole i w domu”, na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 474 408,71 zł 

z czego 379 427,00zł (80%) stanowiła dotacja z budżetu państwa, a 94 981,71 zł (20%) 

to wkład własny gminy. 

W ramach tego programu w 2020 roku otrzymało wsparcie: 

1. 211 dzieci w szkołach i przedszkolach w formie gorącego posiłku na kwotę 33 962,00 zł  

2. 3 osoby dorosłe otrzymujące pomoc w formie gorącego posiłku na podstawie art. 7 uops 

(473 świadczenia) na kwotę 3 588,70 zł  

3. 237 rodzin w formie zasiłków celowych na zakup posiłku lub żywności na kwotę 362 237,00 

zł  

4. 53 rodzin w postaci produktów żywnościowych na kwotę 26 721,01 zł. 

Ponadto w ramach tego programu zapewniono dowóz posiłków do szkół i wydatkowano na ten 

cel 47 900,00 zł. 
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- Rodzinom dysfunkcyjnym, mającym trudności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, 

prócz pomocy finansowej, zapewniono wparcie i pomoc asystenta rodziny. Tą formą pomocy 

objętych zostało 13 rodzin (w tym 30 dzieci) z terenu naszej gminy. 

Realizując to zadanie w 2020 roku GOPS poniósł wydatki z tytułu zatrudnienia asystenta 

rodziny w łącznej kwocie 24.229,68 zł. 

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Górnie w 2020 roku wydał decyzje kierujące do 

Środowiskowego Domu Samopomocy w Woli Jachowej dla 25 osób wymagających wsparcia. 

 

 Gminny Program Profilaktyki i  Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkoman ii dla Gminy Górno.  

 Zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/183/2016 Rady Gminy Górno z dnia 24 maja 2016 roku 

w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górnie, realizacja 

zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Górno została powierzona 

Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Górnie. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Górnie, w oparciu o „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Górno na rok 2020” 

zatwierdzony Uchwałą Nr XVII/158/2020 Rady Gminy Górno z dnia 21.01.2020 r., realizuje 

zadania własne gminy wynikające z art.41 ust.1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. 

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Program ten obejmuje zadania 

dotyczące prowadzenia działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów 

alkoholowych i narkomanii oraz sposoby i środki ich realizacji. Program ma minimalizować 

skutki alkoholizmu, narkomanii, nikotynizmu, a także zapobiegać, edukować, uświadamiać, 

wskazywać alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu, radzenia sobie z sytuacją trudną, 

konfliktową.  

Podstawą wszystkich działań mających na celu zapobieganiu alkoholizmowi, narkomanii, 

przemocy oraz innych uzależnień jak również działań nad „Programem” jest: 

- Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (teks jednolity: Dz. U. 2019 poz. 2277 ze zm.), 

-     Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity: Dz. U. 2020 

poz. 2050 ze zm.), 

- Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie  

(tekst jednolity: Dz. U. 2020 poz. 218 ze zm.), 

-     Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
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- Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego  

i wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. 2020 poz. 1057 ze zm.), 

-    Narodowy Program Zdrowia na lata 2021-2025, 

- Zarządzenie Wójta Gminy Górno Nr 3/2012 z dnia 10 stycznia 2012 roku,  

w sprawie: powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Górnie. 

W 2020 roku w ramach programu zostały przeprowadzone następujące działania: dyżury 

psychologa i terapeuty w Punkcie Konsultacyjnym, posiedzenia członków GKRPA, realizacja 

programu profilaktycznego „Cukierki” we wszystkich szkołach na terenie gminy, realizacja 

programu profilaktycznego "Nawigacja w kryzysie", prowadzenie pozalekcyjnych zajęć 

rekreacyjno-sportowych, muzycznych, taneczno-kulturalnych z programem profilaktycznym. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2020 roku udzielił pomocy dla 339 rodzin,                          

z czego około 14 to rodziny, w których występuje problem alkoholizmu. W ramach pracy 

socjalnej udzielono 320 porad dla członków rodzin. 

 W okresie od stycznia do grudnia do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych wpłynęło 49 wniosków o leczenie odwykowe, z tego 7 dotyczyło kobiet. 

 Na 49 zgłoszonych osób w 1 przypadku postępowanie zakończono na podstawie opinii 

lekarzy biegłych sądowych, a w 19 przypadkach postępowanie nadal trwa. 

 Na skutek prowadzonych przez GKRPA postępowań 11 osób podjęło terapię  

w warunkach ambulatoryjnych w Poradni Leczenia Uzależnień w Kielcach, 6 wniosków 

przesłała do Sądu Rejonowego w Kielcach w celu zastosowania przymusowego leczenia 

odwykowego. Gminna Komisja w 2 przypadkach osób pijących skierowała na spotkania                       

z terapeutą w Punkcie Konsultacyjnym. 

 W Punkcie Konsultacyjnym dyżurowali specjaliści: terapeuta i psycholog.  Ze względu 

na sytuację pandemiczną w kraju pomoc realizowana była także w formie kontaktu 

telefonicznego z osobami potrzebującymi wsparcia. Z konsultacji psychologicznych                         

w 2020 roku skorzystało 57 osób i 16 dzieci. 

 Natomiast do terapeuty zgłosiło się 240 osoby, w tym 110 osób z problemem 

alkoholowym oraz 130 osób współuzależnionych (żony, matki, dzieci). Terapeuta 

współpracowała również   z 25 osobami, gdzie występuje zjawisko przemocy, 2 osobami 

stosującymi przemoc, jak również z 5 małżeństwami przeżywającymi kryzys.  

 Na rok 2020 zostały zaplanowane wydatki w wysokości 212 688,92 zł z czego: 

- rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii stanowi kwota 6 000,00 zł 

- rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi stanowi kwota 134 906,16 zł 
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- ponadto kwota 71 782,77 zł stanowi – dotacja udzielona przez Urząd Gminy Górno 

na wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych. 

 

 Środki finansowe na realizację programu pochodzą z opłat za korzystanie z zezwoleń 

na sprzedaż napojów alkoholowych. 

 Na dzień 31.12.2020 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na realizację ww. 

programu wydatkował kwotę 140 906,15 zł. Plan został zrealizowany w 100%. 

 

 W ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Górnie realizował zadania wynikające z ustawy o pomocy państwa 

w wychowaniu dzieci, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o ustaleniu i wypłacie 

zasiłków dla opiekunów, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Zadanie 

te są w całości finansowane z dotacji z budżetu państwa. 

 Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wydatkowano łącznie 

26 305 619,48 zł z tego na: 

-  wypłatę świadczenia wychowawczego dla 3037 dzieci – 18 223 904,65 zł  

-  wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 56 dzieci – 266 496,33 zł 

-  wypłatę świadczeń rodzinnych dla 2602 osób – 2 378 662,80 zł 

-  świadczenie rodzicielskie dla 33 osób – 354 407,00 zł 

-  jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 114 osób – 114 000,00 zł  

- wypłatę zasiłku pielęgnacyjnego dla 361 osób w celu częściowego pokrycia wydatków 

wynikających z zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością 

do samodzielnej egzystencji – 929 834,62 zł  

- wypłatę świadczenia pielęgnacyjnego dla 85 osób z tytułu rezygnacji z zatrudnienia 

lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem 

lub osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności                            

– 1 838 514,30 zł 

- wypłatę specjalnego zasiłku opiekuńczego dla 52 osób – 383 484,10 zł. Ten rodzaj zasiłku 

przyznawany jest osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli zrezygnują 

z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania opieki nad 

osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności 
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- wypłatę zasiłku dla opiekuna dla 14 osób – 100 378,00 zł. Zasiłek ten przyznany został dla osób, 

które wskutek nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych utraciły z dniem 1 lipca 2013 r. 

prawo do świadczenia pielęgnacyjnego 

- wypłatę świadczenia „Za życiem” dla 1 osoby – 4 000,00 zł 

- opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za osoby pobierające świadczenie 

pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna - 551 726,28 zł 

- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenie 

pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna – 144 148,38 zł  

- odsetki od dokonanej korekty składki społecznej za osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne 

w związku z wyrejestrowaniem jej przez KRUS od 01.07.2013 r. – 9 015,00 zł 

- koszty związane z wydaniem decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki 

zdrowotnej – 840,00 zł. Na podstawie art. 7 ust. 2 i 3 oraz art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zostało 

wydanych 12 decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej. Decyzje 

te wydaje Wójt na wniosek świadczeniobiorcy. Na podstawie tej decyzji prawo do świadczeń 

z opieki zdrowotnej przysługuje przez okres 90 dni 

-   wypłatę świadczenia „Dobry start” dla 2057 dzieci – 617 100,00 zł 

-   realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla 9 dzieci – 44 915,00 zł 

- Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny wydano 180 Kart dla 65 nowych rodzin, wydatki 

na pokrycie kosztów związanych z obsługą programu – 529,10 zł. 

 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Górnie realizuje także szereg działań 

mających na celu poprawę sytuacji socjalno -bytowej podopiecznych Ośrodka m.in. 

poprzez:  

 

 Zespół Interdyscyplinarny. 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Górnie realizuje szereg działań mających na 

celu poprawę sytuacji socjalno-bytowej podopiecznych Ośrodka m. in. poprzez: Zespół 

Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Górnie, działa na mocy 

ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tekst jednolity 

Dz. U. 2015 r. poz. 1390) oraz uchwały Nr XXV/243/2020 Rady Gminy w Górnie z dnia 

24 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego tryb, sposób powoływania 

i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego 
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funkcjonowania i Zarządzenie Nr 58/2011 Wójta Gminy Górno z dnia 10 czerwca 2011 r. 

sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Górnie do spraw przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie. 

 W skład zespołu wchodzi 8 członków: przedstawiciel służby zdrowia, oświaty, Policji, 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górnie, Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, organizacji pozarządowej, duchowieństwa. 

Zespół Interdyscyplinarny działa w oparciu o procedurę „Niebieskiej Karty”. Jest to procedura 

polegająca na rozpoznaniu zaburzeń życia rodzinnego wywołanych nadużywaniem alkoholu       

i stosowaniem przemocy, opracowanie planu pomocy oraz podjęcie działań interwencyjnych. 

 W 2020 r. odbyły się 4 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego. 

 W terminie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku do Przewodniczącej 

Zespołu Interdyscyplinarnego w Górnie wpłynęło 40 formularzy Niebieskiej Karty. Powołano 

29 grup roboczych, które odbyły 46 posiedzeń i objęły pomocą 168 osób. 

 W ramach procedury Niebieska Karta prowadzony był monitoring sytuacji rodziny 

przez pracowników socjalnych i dzielnicowych. W związku z uzasadnionym podejrzeniem 

stosowania przemocy Niebieskie Karty były przesyłane do Prokuratury oraz kierowano wnioski 

o wgląd w sytuację rodziny.  

 Paczki żywnościowe.  

 W 2019 roku Stowarzyszenie Św. Jana z Dukli w Bęczkowie przy wsparciu 

pracowników Ośrodka wydawało paczki żywnościowe dla podopiecznych Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Górnie. 

Program jest skierowany do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby 

najbardziej potrzebującej, tj. osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, 

spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie 

przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy 

społecznej, na podstawie wystawionych skierowań.  

Paczki żywnościowe w 2020 roku otrzymało 800 osób z Gminy Górno. 

Opłacono transport żywności dla podopiecznych GOPS z Banku Żywności – 1 107,00 zł. 

 

 Prace Społecznie Użyteczne.  

 W 2020 realizowano program prac społecznie użytecznych, które są formą aktywizacji 

osób bezrobotnych wprowadzoną nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy; prace społecznie użyteczne są wykonywane przez osoby bezrobotne bez prawa 

do zasiłku, które jednocześnie korzystają z pomocy społecznej; tą formą pomocy objętych 
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zostało 4 osób, dla których wypłacone zostały świadczenia sfinansowane w 40%  przez GOPS 

w wysokości 3 132,00 zł, a w 60% przez PUP Kielce – 4 698,00 zł. 

 

 „Sukces w Górnie MALowany”.  

 Projekt dwuletni realizowany w partnerstwie z Fundacją PEStka, którego celem jest 

zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego poprzez aktywizację społeczną i zawodową 

osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz integracja społeczna ich 

otoczenia. Projekt realizowany jest innowacyjną metodą Programu Aktywności Lokalnej 

– PAL, który opiera się na metodach pracy środowiskowej, umożliwia wykorzystanie 

dostępnych zasobów osób, rodzin, grup mieszkańców gminy, włączając do społeczności osoby 

zagrożone wykluczeniem społecznym. Istotnym elementem PAL jest stworzenie Miejsca 

Aktywności Lokalnej – MAL – miejsca spotkań UP i ich otoczenia, którego celem jest 

aktywizacja społeczna, tworzenie przynależności do danego miejsca i lokalnej grupy oraz 

mobilizowanie, ożywianie i wspieranie rozwoju społeczności lokalnej. Powyższe działania 

zmierzają do powstania na terenie Gminy Górno podmiotu ekonomii społecznej świadczącego 

usługi dla jej mieszkańców. Projekt obejmuje szereg działań tj.: warsztaty kompetencji 

społecznych, wydarzenia społecznościowe, szkolenia, staże, pomoc prawnika, psychologa, 

brokera pracy, które pozwolą zmaksymalizować zdolność do samodzielnego przezwyciężania 

problemów przez osoby biorące udział w projekcie, stworzyć możliwości wyjścia z izolacji 

społecznej osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, wzmocnić postawy 

prospołeczne, rozwijać kompetencje zawodowe, społeczne i umiejętności współpracy 

poszczególnych jednostek i grup na rzecz własną i swojego otoczenia.  

 W ramach tych środków w 2020 roku wypłacone zostały zasiłki celowe dla uczestników 

projektu, organizowane były tzw. wydarzenia sąsiedzkie dla uczestników projektu i otoczenia, 

warsztaty "Jak się bawić z dziećmi", warsztaty kulinarne, spotkania mieszkańców w MALu.   

 W ramach tego zadania poniesione zostały również wydatki na dodatki dla 

pracowników obsługujących projekt. Na realizację tych zadań wydatkowano kwotę 65 312,89 

zł, z czego z czego 58 112,89 zł to środki unijne a 7 200,00 zł środki własne, stanowiące wkład 

własny do projektu. 

 

 „Centrum Usług – Współpraca na rzecz społeczności lokalnej”. 

 Projekt prowadzony wspólnie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach 

na zasadach partnerskich.  Projekt dwuletni, skierowany do rodzin wykazujących bezradność 

w sprawach opiekuńczo-wychowawczych oraz osób niepełnosprawnych. W ramach projektu 
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realizowane są następujące działania: organizacja usług Teleopieki tzn. zaopatrzenie osób 

niepełnosprawnych w opaski telemedyczne służące do monitorowania czynności życiowych, 

przystosowanie łazienki do potrzeb osób niepełnosprawnych w Gminnym Ośrodku Kultury 

w Górnie, realizacja usług asystenta osoby niepełnosprawnej, rehabilitacja realizowana 

w warunkach domowych oraz wsparcie rodzin wykazujących bezradność w sprawach 

opiekuńczo-wychowawczych. Na realizację tych zadań w 2020 roku wydatkowano kwotę 

14 761,62 zł z czego 10 414,07 zł stanowiły środki unijne, a 4 347,55 zł to wkład własny gminy 

poniesiony na wypłatę zasiłków dla uczestników projektu. 

 

 „Opieka wytchnieniowa”.  

 Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią 

opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami ze znacznym stopniem 

niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi, którzy wymagają wsparcia w postaci 

doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejętności 

i wiedzy w zakresie opieki nad tymi osobami. Opieka wytchnieniowa odciąża rodziców, 

opiekunów m.in. poprzez zapewnienie im wsparcia i pomocy w wykonywaniu codziennych 

dotychczasowych obowiązków, zapewnienie czasowego zastępstwa, dzięki któremu 

opiekunowie zyskują czas dla siebie na odpoczynek i regenerację. Ma również pozytywny 

wpływ na osoby niepełnosprawne przyczyniając się do ich stymulacji, rozwijania kompetencji 

i aktywności społecznych. 

 Programem tym objętych zostało 6 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu 

niepełnosprawności, w tym 2 dzieci. Łącznie na realizację tego programu poniesione zostały wydatki 

w kwocie 22 800,96 zł w tym koszty obsługi 180,96 zł, z czego 20% tych środków tj. kwota 4 524,00 

zł, stanowiła wkład własny Gminy, zaś 80% środków tj. 18 276,96 zł pochodziło  

z Funduszu Solidarnościowego, które zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 23.10.2018r. o Funduszu 

Solidarnościowym stanowiły środki pozabudżetowe. 

 

 VIII. Realizacja zadań oświatowych w roku 2020. 

  Zadania oświatowe jednostek samorządu terytorialnego zostały zdefiniowane w wielu 

ustawach. Dotyczą one zarówno spraw związanych z prowadzeniem przedszkoli, szkół czy 

finansowania oświaty, jak i zadań w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 lub wypłacania sty-

pendiów dla młodzieży. Niniejszy raport zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym obejmuje 

podsumowanie działań w jednostkach oświatowych w roku budżetowym 2020.  



 

42 

 

Do zadań organu prowadzącego należy w szczególności:  

⎯ zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych  

i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki;  

⎯ zapewnienie warunków umożliwiających stosowanie specjalnej organizacji nauki  

i metod pracy dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym;  

⎯ wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym  

zakresie;  

⎯ zapewnienie obsługi administracyjnej, w tym prawnej, obsługi finansowej, w tym  

w zakresie wykonywania czynności, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2-6 ustawy  

z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i obsługi organizacyjnej szkoły lub pla-

cówki;  

⎯ wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej 

realizacji programów nauczania, programów wychowawczo-profilaktycznych, prze-

prowadzania egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych;  

⎯ wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektora 

szkoły lub placówki.  

 

Zadaniem organu prowadzącego jest także:  

⎯ sprawowanie nadzoru nad działalnością szkół i przedszkoli w zakresie spraw finanso-

wych i administracyjnych,  

⎯ sprawowanie nadzoru nad działalnością szkół i przedszkoli w zakresie spraw związa-

nych z bezpieczeństwem i higieną pracy,  

⎯ określanie wysokości stawek dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, 

określania szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków,  

⎯ ustalenie warunków i sposobu obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny po-

nadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz ustalania zasad przyznawania nau-

czycielom nagród,  

⎯ przeprowadzanie konkursów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych  

i powierzanie tych stanowisk,  

⎯ opiniowanie kandydatów na stanowiska wicedyrektorów,  

⎯ ocenianie pracy dyrektorów przy współudziale organu nadzoru pedagogicznego,  

⎯ prowadzenie procedury awansu zawodowego nauczycieli na stopień nauczyciela mia-

nowanego,  

⎯ zapewnienie średniego wynagrodzenia nauczycieli w poszczególnych grupach awansu 

zawodowego,  

⎯ wspieranie nauczycieli w procesie dydaktyczno-wychowawczym,  

⎯ zapewnienie środków na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli,  

⎯ kontrola spełniania przez uczniów obowiązku szkolnego i obowiązki nauki,  

⎯ wypłata świadczeń socjalnych uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej,  

https://sip.lex.pl/?unitId=art(4)ust(3)pkt(2)&cm=DOCUMENT#/dokument/16796295
https://sip.lex.pl/?unitId=art(4)ust(3)pkt(2)&cm=DOCUMENT#/dokument/16796295
https://sip.lex.pl/?unitId=art(4)ust(3)pkt(2)&cm=DOCUMENT#/dokument/16796295
https://sip.lex.pl/?unitId=art(4)ust(3)pkt(2)&cm=DOCUMENT#/dokument/16796295
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⎯ przekazywanie szkołom i rozliczanie dotacji celowej na podręczniki dla poszczegól-

nych klas, zgodnie z harmonogramem wprowadzania "darmowego podręcznika" opra-

cowanym przez MEN,  

⎯ szczegółowe rozliczanie części subwencji oświatowej przeznaczonej na kształcenie 

uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,  

⎯ dofinansowanie pracodawcom kosztów dokształcania młodocianych pracowników, 

⎯ zapewnienie dowozów uczniów do szkół, 

⎯ zapewnienie dowozu do szkoły dzieciom niepełnosprawnym,  

⎯ prowadzenie kontroli warunków opieki na dziećmi w żłobkach. 

  W Gminie Górno wyżej wymienione zadania wykonuje Wójt Gminy, przy pomocy    

Samorządowego Centrum Oświaty w Górnie. 

 

 Ogólna charakterystyka Gminy Górno, ze szczególnym uwzględnieniem oświaty. 

   Uwarunkowania Gminy Górno, gminy wiejskiej bardzo rozległej, którą tworzy 13 so-

łectw, mają bardzo istotny wpływ tak na sieć, jak i strukturę organizacyjną gminnych jednostek 

oświatowych, a tym samym na wielkość nakładów finansowych. Pogodzenie istniejących rea-

liów z możliwościami tworzy określoną strategię polityki oświatowej w gminie. Charaktery-

stykę gminy Górno w obszarze najważniejszych danych związanych z oświatą obrazuje poniż-

sza tabela.  

 

Tabela 1. Metryczka Gminy Górno  

DANE OGÓLNE DOTYCZĄCE 

GMINY GÓRNO  

Dane na dzień 

31.12.2020  

Liczba ludności gminy  14 576 

Budżet gminy (wykonanie wy-

datków 2020)  
102 281 121 

Budżet w przeliczeniu na 1 

mieszkańca  
7 017 

Otrzymana subwencja oświa-

towa  
16 137 512 

Liczba uczniów objętych sub-

wencją  
1294 

Subwencja oświatowa w prze-

liczeniu na 1 ucznia  
12 471 
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Wydatki na oświatę  

i wychowanie w działach 750, 

801, 854 i 855 (wykonanie 

2020) wraz z wydatkami inwe-

stycyjnymi w oświacie.  

 

25 108165 

 

w tym inwestycje 

 

69 295 

Liczba wychowanków przed-

szkoli, oddziałów przedszkol-

nych oraz uczniów szkół pro-

wadzonych przez gminę  

1871 

Liczba placówek oświatowych 

innych niż przedszkola i szkoły 

prowadzone przez gminę - 

ŻŁOBEK  

2 

 

 

 Demografia.  

    Podstawowym wskaźnikiem mającym wpływ na planowanie organizacji placówek 

oświatowych, zarówno w sferze bazy, wyposażenia jak i zatrudnienia, jest obecna  

i przewidywana liczba dzieci, które znajdują się lub wejdą w system szkolny. Jedynym źró-

dłem informacji o liczbie dzieci zameldowanych w obwodach szkół jest ewidencja ludności, 

prowadzona przez Urząd Gminy. Ewidencja jednak nie uwzględnia dzieci, które zamieszkują 

na terenie gminy bez zameldowania. Dzieci te, także muszą być przyjęte do szkół gminnych, 

jeśli ich rodzice zgłoszą taką potrzebę. Dlatego też, faktyczna liczba uczniów w szkołach za-

zwyczaj różni się od danych ewidencyjnych.  

 

 Organizacja i baza lokalowa szkół i przedszkoli.  

W roku  2020 Gmina Górno była organem prowadzącym dla 8 Szkół Podstawowych,  

2 Zespołów Szkolno – Przedszkolnych (szkoła podstawowa i przedszkole, 6 Punktów 

Przedszkolnych i 1 Zespołu Żłobków. Stan organizacji szkół podstawowych, przedszkoli, 

punktów przedszkolnych w roku szkolnym obrazuje tabela nr 2. 

Bardzo istotnym czynnikiem w realizacji procesu nauczania jest dbałość o ciągłe 

wzbogacanie placówek w nowoczesny sprzęt, pomoce dydaktyczne i nowoczesne technologie  
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co niewątpliwie poprawia jakość kształcenia między innymi poprzez rozbudzanie 

zainteresowania nowościami technicznymi oraz umacnianie osobowości ucznia, co czyni go 

bardziej wartościowym w otaczającej rzeczywistości. Mając na względzie poprawę  

edukacyjnej bazy lokalowej w gminie, od lat corocznie prowadzone są prace remontowe             

i rozbudowa placówek oświatowych.  

Stan techniczny i funkcjonalność  budynków oświatowych  oraz urządzeń sportowo-

rekreacyjnych podlega ciągłej modernizacji. Działania w tym zakresie powodują,  

że baza lokalowa spełnia określone standardy i normy użytkowe. Pomimo znacznych 

nakładów jakie poniesiono na ten cel, należy mieć świadomość ogromu zadań, których Gmina 

musi się podjąć. Rozpoczęty kilkanaście lat temu proces modernizacji obiektów oświatowych 

pochłania spore środki finansowe, jest realizowany z różnym natężeniem w poszczególnych 

okresach. Czynnikiem warunkującym stopień natężenia prac remontowych w głównej mierze 

są finanse. Zmieniające się w dużym tempie otoczenie wymusza permanentne działania            

w zakresie dostosowania placówek do aktualnych wymagań i oczekiwań. 

Tabela Nr 2. Stan organizacji szkół podstawowych, przedszkoli, punktów przedszkolnych w roku szkolnym 

2019/2020 stan na dzień 30.09.2020r. 

L.p. Nazwa szkoły Liczba 

oddz. 

Liczba 

dzieci 

Liczba 

uczniów 

subwen. 

1. SP Bęczków 
10 

 

157 107 

2. ZSP Cedzyna  17 348 230 

3. SP Górno 17 309 223 

4. SP Krajno 
19 

 

353 253 

5. SP Leszczyny 11 155 121 

6. ZSP Radlin 
12 174 99 

 

7. 
SP 

Skorzeszyce 

11 190 126 

8. 
SP  Wola 

Jachowa 

11 183 133 
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9. 
Razem 

 

 

108 

 

1869 

 

1292 

  

 Przygotowanie przedszkolne 

Sieć przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz punktów przedszkolnych przy 

szkołach podstawowych zapewnia opiekę wszystkim chętnym dzieciom 3, 4, 5 letnim oraz 

obowiązkowo  6 letnim z naszego terenu.  

W gminie Górno dzieci objęte są opieką przedszkolną w: 

⎯ 2 gminnych przedszkolach, w których łącznie funkcjonuje 4 oddziały przedszkolne, 

⎯ 17 oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, 

⎯ 6 punktach przedszkolnych. 

 

 Wychowanie przedszkolne jest pierwszym szczeblem w systemie edukacji, gdzie             

w sposób świadomy i zaplanowany oddziałuje się na dziecko. Wychowanie i nauczanie na tym 

etapie odbywa się według przyjętego programu przewidującego dla każdej grupy wiekowej 

specyficzne formy i sposoby kształcenia uwzględniające doświadczenie dzieci i poziom ich 

ogólnego rozwoju psychofizycznego. 

 Jest to również najlepszy okres na zapobieganie ewentualnym trudnościom  

w nauce. W Polsce wychowaniem przedszkolnym obejmuje się dzieci od początku roku 

szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego 

w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. W szczególnie uzasadnionych 

przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 

roku. Przedszkola publiczne realizują programy wychowania przedszkolnego uwzględniające 

podstawę programową wychowania przedszkolnego określoną przez ministra właściwego do 

spraw wychowania i oświaty, zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie 

nie krótszym niż 5 godzin dziennie, zatrudniają nauczycieli posiadających odpowiednie 

kwalifikacje oraz przeprowadzają rekrutację dzieci zgodnie z zasadą powszechnej dostępności. 

Przedszkola prowadzone przez Gminę Górno obejmują opieką dzieci w godzinach od 630 do 

1630. Czas pracy przedszkoli został dostosowany do potrzeb rodziców. Sieć przedszkoli oraz 

oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych stwarza możliwość korzystania z usług 

przedszkolnych i odpowiada zapotrzebowaniu rodziców na tę formę usługi. Wszystkie punkty 

przedszkolne i przedszkola posiadają bogatą ofertę zajęć dodatkowych. Wszystkie placówki na 

terenie gminy w pełni zabezpieczały aktualne potrzeby mieszkańców a oddziały przedszkolne 
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w szkołach, gminne przedszkola  wraz z punktami wychowania przedszkolnego, oferowały 

miejsca dla wszystkich dzieci w wieku przedszkolnym. 

Od września 2013 r. zgodnie z Rozporządzeniem MEN z 13.08.2013 r. zostaje udzielana 

gminom dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania 

przedszkolnego. W okresie od stycznia do grudnia 2020 r. Gmina Górno otrzymała dotację  

w kwocie 614 961, 00 zł.  

 Szkoły Podstawowe  

 W Gminie Górno funkcjonuje 8 szkół podstawowych, dla których Gmina Górno jest 

organem prowadzącym.  

 

Tabela Nr 3. Stan organizacji szkół podstawowych, oraz nauczycieli i pracowników obsługi stan na dzień 

31.12.2020r. 

 

L.p. 

 

Placówka 

 

l. 

uczniów 

 

l. oddziałów 

l. etatów 

pedagog- 

gicznych 

l. etatów 

niepedago-

gicznych 

śr. liczba 

dzieci w 

oddziale 

śr. liczba 

etatów 

pedagog.  

na oddział 

obsługa 

1  Szkoła 

Podstawowa  

w Bęczkowie   

157 10 17,6 13,5 15,7 1,76 

2  Zespół 

Szkolno-

Przedszkolny 

w Cedzynie 

348 17 28,78 9,75 20,47 1,70 

3 Szkoła 

Podstawowa 

 w Górnie  

309 17 27,5 10 18,19 1,62 

4 Szkoła 

Podstawowa 

 w Krajnie 

353 19 33,39 13 18,59 1,76 
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5 Szkoła 

Podstawowa  

w Leszczynach 

155 11 25,95 5,25 14,09 2,36 

6 Zespół 

Szkolno-

Przedszkolny  

w Radlinie  

174 12 19,13 6,5 14,5 1,60 

7 Szkoła 

Podstawowa w  

Skorzeszycach 

190 11 16,48 7 17,27 1,50 

8 Szkoła 

Podstawowa  

w Woli 

Jachowej 

183 11 20,9 12,5 16,64 1,90 

Razem 
1869 108 189,73 77,5 16,93 

1,77 

 

 Koszty utrzymania ucznia.  

Wydatki na oświatę, to znacząca część budżetu niemal każdej jednostki samorządu 

terytorialnego. Źródła ich pochodzenia to subwencja oświatowa, dotacje, środki własne gminy  

i inne. Przepisy określające zasady finansowania oświaty stanowią, że liczba uczniów jest 

podstawowym elementem podziału subwencji oświatowej w budżecie państwa. Tworzy  

to korzystną sytuację finansową dla terenów gęsto zaludnionych. Dodatkowe czynniki 

niezależne od j.s.t. takie jak: regulacje płacowe, urlopy dla poratowania zdrowia, awans 

zawodowy, obowiązek udzielania pomocy materialnej uczniom, obowiązek rocznego 

przygotowania przedszkolnego, koszty nauczania indywidualnego oraz innych form zajęć 

dodatkowych, konieczność udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej          

i inne powodują konieczność angażowania przez JST dodatkowych środków. W celu poprawy 

efektywności finansowania zadań oświatowych dokonywane są zmiany organizacyjne 
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polegające na ograniczaniu w zatrudnieniu, konsekwentnym weryfikowaniu arkuszy 

organizacyjnych, zgodnym z przepisami łączeniu oddziałów, oraz prowadzeniu zajęć                    

w grupach łączonych. Podejmowanie wszelkich działań wymuszają względy ekonomiczne, 

niemniej jednak nadrzędnym celem jest zawsze podejmowanie działań nakierowanych na 

jakość kształcenia i dobro dziecka. Analizując koszty utrzymania uczniów w poszczególnych 

placówkach należy stwierdzić, że są one porównywalne w większych, natomiast w mniejszych 

są zdecydowanie wyższe. Związane to jest ściśle z liczbą uczniów w obszarze działania 

placówki oświatowej. 

 Kadra i system doskonalenia zawodowego. 

W roku 2020 w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Górno 

pracowało nauczycieli 220 oraz 85 pracowników obsługi. Poziom zatrudnienia wynika przede 

wszystkim z liczby oddziałów, godzin zajęć obowiązkowych oraz dodatkowych oddziałów 

przedszkolnych w szkołach, ze specyfiki działalności placówek. 

Tabela Nr 4. Zatrudnienie w szkołach stan na 31.12.2020r. 

 

Wyszczególnienie Zatrudnienie 
w tym: 

nauczyciele obsługa 

 
etaty osoby etaty osoby etaty osoby 

 

1. 

 

Szkoła Podstawowa  

w Bęczkowie  

31,1 35 17,6 21 13,5 14 

2. Zespół Szkolno – Przedszkolny w 

Cedzynie 
38,53 43 28,78 32 9,75 11 

3. Szkoła Podstawowa w Górnie  37,5 42 27,5 30 10 12 

4. Szkoła Podstawowa  w Krajnie 46,39 49 33,39 35 13 14 

5. Szkoła Podstawowa  

w Leszczynach 
31,2 37 25,95 31 5,25 6 

6. Zespół Szkolno – Przedszkolny w 

Radlinie 
25,63 33 19,13 26 6,5 7 

7. Szkoła Podstawowa  

w Skorzeszycach 
23,48 27 16,48 20 7 7 
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8. Szkoła Podstawowa w Woli 

Jachowej 
33,4 39 20,9 25 12,5 14 

Razem 267,23 305 189,73 220 77,5 85 

 

Realizując zadanie wynikające z art. 70a ust.1 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 

roku Karta Nauczyciela  (t. j. Dz. U. z 2019 r, poz. 2215 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2019 roku w sprawie dofinansowania 

doskonalenia zawodowego nauczycieli (Dz. U. z 2019r. poz. 136) w sprawie sposobu podziału 

środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli. Obligatoryjnie wyodrębniane są 

środki z budżetów poszczególnych placówek na realizację ww. zadania. Ponadto dyrektorzy 

placówek oświatowych mają ustawowy obowiązek złożenia do organu prowadzącego planu 

doskonalenia zawodowego nauczycieli na dany rok szkolny, a następnie sprawozdania                     

z wydatkowania środków na ten cel. 

   Głównym celem doskonalenia zawodowego nauczycieli jest wzrost efektywności pracy 

szkoły poprzez systematyczny, profesjonalny i efektywny rozwój kadry pedagogicznej. 

Doskonalenie w szkołach i przedszkolach jest podejmowane zgodnie z ich potrzebami. 

Konkretne potrzeby i sposoby, w jaki mogą być one zaspokajane, będą się zmieniać w zależności 

od wprowadzanych zmian, predyspozycji osobistych i zawodowych nauczycieli oraz specyfiki 

szkoły. Analizując sprawozdania z wydatkowania środków na doskonalenie zawodowe 

nauczycieli należy stwierdzić, że nauczyciele doskonalą posiadane umiejętności, aktualizują 

umiejętności wcześniej zdobyte i uzyskują nowe. Ważnym elementem tego procesu jest także 

zdobywanie kwalifikacji do nauczania dodatkowych przedmiotów, co w efekcie ułatwia 

prowadzenie polityki kadrowej jak i znalezienie zatrudnienia przez nauczycieli. Dla 

zabezpieczenia odpowiedniego poziomu nauczania w roku 2020, zgodnie z wymogami prawa 

i potrzebami poczyniono nakłady w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli. W ramach 

tych środków nauczyciele placówek oświatowych mają możliwość zawarcia umowy                         

o dofinansowaniu kosztów kształcenia pobieranych przez uczelnie wyższe za studia 

podyplomowe lub kursy kwalifikacyjne. Nakłady na dokształcanie i doskonalenie zawodowe 

nauczycieli w roku 2020 zamknęły się kwotą 41043 zł 

 System doskonalenia i dokształcania nauczycieli spowodował, że większość nauczycieli 

posiada już kwalifikacje do nauczania co najmniej dwóch przedmiotów. Coraz liczniejsza jest 

grupa nauczycieli posiadających uprawnienia do nauczania trzech przedmiotów. Efektem 

podejmowanych działań oraz właściwej polityki kadrowej jest niewątpliwie aktualna bardzo 

dobra struktura w zakresie poziomu wykształcenia nauczycieli, co obrazuje tabela nr 5 oraz 

szeroki „wachlarz” form i metod pracy nauczycieli, a w konsekwencji osiągane wyniki nauki 

uczniów, w tym ze sprawdzianów na zakończenie szkoły podstawowej oraz z egzaminu 

gimnazjalnego. 
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Tabela Nr 5. Poziom wykształcenia nauczycieli stan na 31 grudnia 2020r. 

1. Poziom wykształcenia (w 

etatach) 

WMPP* LICENCJAT SN** INNE Razem 

2020 % ogółu 2020 
% 

ogółu 
2020 %ogółu 2020 % ogółu 2020 

187,71 98,94 2,02 1,06 - - - - 189,73 

 

*    - wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym 

** - Studium Nauczycielskie 

 

Jednym z najważniejszych elementów systemu oświaty jest niewątpliwie wykształcenie 

 i przygotowanie kadry pedagogicznej, ich umiejętności zawodowe, wiedza o życiu, 

zrozumienie współczesnych problemów świata oraz chęć samodoskonalenia.  

 

 W roku 2020 - 16 nauczycieli uzyskało wyższy stopień awansu zawodowego, w tym: 

a)  6 - nauczycieli uzyskało stopień nauczyciela kontraktowego, 

b)  4 - nauczycieli uzyskało stopień nauczyciela mianowanego, 

c)  6 - nauczycieli uzyskało stopień nauczyciela dyplomowanego.  

 

 Stan w zakresie posiadanych stopni awansu zawodowego nauczycieli na koniec roku  

2020 obrazuje tabela nr 6. 

Tabela Nr 6. Stopnie awansu zawodowego nauczycieli 2020r.  

 

2. Stopień awansu zawodowego (w etatach) 

a. S

t

a

ż

y

s

t

a 

Kontraktowy Mianowany Dyplomowany Razem 

 

2020 
% ogółu 2020 % ogółu 2020 % ogółu 2020 % ogółu 2020 

5,2 2,74 29,78 15,70 26,2 13,81 128,55 67,75 189,73 
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Właściwa polityka kadrowa w szkołach w zakresie doboru kadry nauczycielskiej 

zapewniła także w roku 2019 dobrą strukturę zatrudnienia, uwzględniając staż pracy 

nauczycieli. Wzorem lat ubiegłych wręczono z okazji Dnia Edukacji Narodowej nagrody Wójta 

Gminy Górno.  

 W 2020 roku samorząd stanął przed wyzwaniami związanymi z organizacją kształcenia 

w dobie pandemii koronawirusa. Wirus zmienił nasze życie. Właściwie każda jego dziedzina 

musiała dopasować się do specyficznych pandemicznych reguł. Zmiany nie oszczędziły także 

szkół w Gminie Górno. Wbrew chaosowi, który wdał się na początku naszych edukacyjnych 

poczynań, upatrujemy w tej trudnej sytuacji szansę na zmianę podejścia do edukacji. Takie 

okoliczności powodują przełomy, a nawet czasami głębokie zmiany. Mamy nadzieję, że 

zarówno MEN jak i dyrektorzy szkół zrozumieją, że pandemia okazała się  testem nie tylko 

empatii, człowieczeństwa i zwykłej ludzkiej życzliwości, ale też jest papierkiem lakmusowym 

kompetencji cyfrowych nauczycieli, uczniów i stopnia przygotowania szkół do kryzysowych 

sytuacji. Dla Wójta Gminy Górno bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli, dyrektorów, a także 

rodziców było kluczowe. Dyrektorzy szkół decydowali, we współpracy z nauczycielami,              

o sposobie zorganizowana kształcenia na odległość, wybierając rozwiązania i narzędzia. 

 Sposób i tryb funkcjonowania Szkół Podstawowych w gminie Górno podczas 

czasowego ograniczenia ich działania polegał na pracy zdalnej, czyli inaczej na pracy na 

odległość, umożliwiającej kontynuację realizacji podstawy programowej za pomocą 

odpowiednich technik i metod pracy. Ograniczeniu podlegał również obowiązek świadczenia 

pracy przez nauczycieli na terenach szkół, z wyłączeniem przypadków, gdy było to niezbędne 

do realizowania zajęć z uczniami zdalnie lub do zapewnienia ciągłości funkcjonowania szkół. 

Każda ze szkół mogła korzystać z udostępnionej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej 

Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej (www.epodreczniki.pl), na której nauczyciele                       

i uczniowie mieli dostęp do bezpłatnych materiałów edukacyjnych oraz bezpiecznych 

funkcjonalności umożliwiających nauczanie na odległość. Nasi nauczyciele i uczniowie mieli 

także możliwość korzystania z szeregu innych platform z różnorodnymi zasobami 

edukacyjnymi, np.https: //www.gov.pl/web/zdalnelekcje), jak również bezpłatnych narzędzi do 

prowadzenia nauczania zdalnego. E-lekcje odbywały się codziennie od poniedziałku do piątku 

według zmodyfikowanego planu. Plan został zmodyfikowany tak, aby uczniowie mogli 

pracować systematycznie, a materiał do realizacji oraz ilość zadawanych zadań były 

równomiernie rozłożone oraz zróżnicowane w danym dniu. Nauczyciele przedmiotów 

przygotowując materiały edukacyjne dokonywali weryfikacji dotychczas stosowanego 
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programu nauczania tak, aby dostosować go do wybranej metody czy techniki kształcenia na 

odległość i możliwości psychofizycznych ucznia. Tygodniowy zakres treści nauczania 

nauczyciele przesyłali na adres mailowy dyrektora szkoły. Każdy uczeń i rodzic otrzymał 

loginy i hasła do swoich kont i się logowali. Na stronach internetowych szkół  systematyczne 

umieszczane są ważne informacje zarówno dla rodziców jak i uczniów dotyczące zdalnego 

nauczania jak również aktualności, prace dzieci, obchody uroczystości zgodnie                                   

z harmonogramem uroczystości na dany rok szkolny np. Korzysta się z dotychczasowych form 

kontaktów nauczyciela z uczniami takich jak portale społecznościowe (na Facebooku 

szkolnym, Messengerze)  czy komunikację telefoniczną. Nauczyciele korzystali  z różnych 

źródeł i materiałów dodatkowych, przesyłali karty pracy, linki do ciekawych informacji. Od 18 

maja br. szkoła integracyjna w Leszczynach zaczęła zajęcia ze swoimi uczniami, natomiast 

organ prowadzący umożliwił dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówki. Uczniowie szkół 

podstawowych w szczególności przystępujący w tym roku do egzaminu ósmoklasisty, mieli od 

25 maja br. zapewnioną możliwość korzystania z konsultacji na terenie szkół ze wszystkich 

przedmiotów, w szczególności z tych przedmiotów, z których zdawali egzaminy. Wójt Gminy 

Górno zwrócił się prośbą do wszystkich nauczycieli o szczególną opiekę dla uczniów, którzy 

przystępowali w tym roku do egzaminów ósmoklasisty. W Gminie Górno egzamin został 

zorganizowany i przeprowadzony w warunkach rekomendowanych przez Głównego 

Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia w sposób możliwie najbardziej bezpieczny. 

Jesteśmy przekonani, że kształcenie na odległość wpłynęło również na realną ocenę stopnia 

wyposażenia placówek w sprzęt komputerowy i multimedia. Ta trudna rzeczywistość, z którą 

zmagaliśmy się wszyscy każdego dnia przyniosła w dziedzinie edukacji wiele dobrego . 

Wpłynęła z pewnością na zmianę podejścia dyrektorów i nauczyciel  do cyfrowej szkoły. 

Rodzice zostali poinformowani poprzez media, jak zorganizować dzieciom warunki do nauki 

w domu, jak motywować i wspierać dzieci do systematycznego uczenia się poza szkołą, a także 

jak zadbać o bezpieczeństwo w sieci. Był to czas na zmobilizowanie się do doposażenia 

placówek w odpowiedni sprzęt i rozpoczęcia okresu prawdziwego rozwoju kompetencji 

przyszłości w naszych gminnych szkołach. Sukcesem Gminy Górno jest pozyskanie 100 

laptopów w ramach Rządowego Programu Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła plus na kwotę prawie 

175 000,00 złotych. Laptopy te zostały przekazane do naszych szkół. W ten sposób Gmina 

Górno dodatkowo doposażyła placówki w nowoczesny sprzęt. Rodzice mogli wypożyczać 

sprzęt dla swoich dzieci w placówkach do których uczęszczali uczniowie. Od września 2020 

roku, każda ze szkół ma dziennik elektroniczny, który w bardzo dużym stopniu ułatwi pracę 

nie tylko nauczycielom ale również uczniom i ich rodzicom. Dwie szkoły: w Woli Jachowej       

http://www.sp2slubice.edupage.org/
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i w Górnie  otrzymają doposażenie w ramach działania 7.4. Wsparcie infrastruktury sportowej 

i dydaktycznej szkół podstawowych z powiatu kieleckiego., tj. zakup laptopów, tablic 

interaktywnych , rzutników multimedialnych oraz doposażenie sali matematycznej                           

i biologicznej. Placówka w Woli Jachowej otrzymała w ramach tego działania również boisko 

ze sztuczną nawierzchnią do piłki siatkowej, ręcznej i koszykówki oraz bieżnię tartanową. Nasi 

nauczyciele to kadra wykwalifikowana, która wie co to zdalne nauczanie. Postawiliśmy na 

kontakt, na relacje, na wplatanie elementów nauczania, nie chcieliśmy dopuścić do tego, aby 

uczniowie i rodzice stracili zaufanie do naszych nauczycieli, do szkół i instytucji edukacyjnych. 

Postaraliśmy  się, aby nowe technologie były naszym sprzymierzeńcem, a nie stały się 

kolejnym powodem do obniżania rangi nauczycieli. W dobie pandemii Wójt GMINY Górno 

zdecydował o zakupie dzienników elektronicznych do każdej ze szkół. W związku                            

z powyższym został wykonany audyt placówek oświatowych pod kątem wydajności sieci 

informatycznej. Zmodernizowana sieć informatyczna wszystkich szkół to kwota około 50 tys. 

zł. Nie da się przenieść nauczania stacjonarnego w skali 1:1 do przestrzeni cyfrowej, ponieważ 

metodyka nauczania zdalnego jest zupełnie inna. Wykorzystajmy ten moment, na to aby odejść 

od nauczania podającego, od wykładu, od serwowania uczniom gotowych treści na rzecz 

samodzielnej nauki, poszukiwania informacji, selekcjonowania i krytycznego myślenia. 

Nauczyciele zgłaszali dotąd, że nie mają czasu na rozwijanie pasji swoich uczniów, na 

poznawanie źródeł wiedzy,  uczenie sposobów uczenia się itd. To jest ten moment, aby zacząć 

właśnie reorganizacji podejścia do edukacji. Dajmy większą swobodę dzieciom, pozwólmy im 

działać, mówić, opowiadać, opisywać, tworzyć, po prostu być kreatywnym. Nowe technologie 

niech będą pomocne w prezentacji tych zadań, umiejętności i kontaktu online. To z pewnością 

przyniesie więcej korzyści w zakresie kompetencji kluczowych uczniów, niż przepisywanie 

kolejnych notatek do zeszytu. 

 Wynikiem nauczania i uczenia się są osiągnięcia edukacyjne uczniów, które                        

w znacznym stopniu zależą od poziomu intelektualnego dziecka, jego zainteresowań, pasji, 

zdolności, a także od środowiska. Aby zdiagnozować efekty kształcenia prowadzi się badanie 

postępów edukacyjnych i osiągnięć edukacyjnych uczniów. Może ono przybierać różne formy. 

Są to: diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych uczniów, ocenianie wewnątrzszkolne oraz 

egzaminy zewnętrzne. 
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Tabela Nr 7. Średnie wyniki egzaminu w klasie VIII w roku 2019/2020 w Szkołach Podstawowych na terenie 

Gminy Górno w % 

 

Nazwa szkoły Język an-

gielski 

Język 

Polski 

Matematyka Średni % szkoły 

SP w Bęczkowie 37,20 

 

50,80 52,1 46.70 

ZSP w Cedzynie 56,21 

 

66,00 63,85 62,02 

SP w Górnie 51,00 

 

60,00 57,00 56,00 

SP w Krajnie 49,70 

 

57,75 45,66 51,03 

SP w Leszczynach 49,78 60,22 47,78 52,59 

ZSP w Radlinie 42.80 

 

49,80 43,90 45,50 

SP w Skorzeszycach 41,00 59,60 40,20 46,93 

SP w Woli Jachowej 60,35 64,20 53,65 59,40 

Woj. świętokrzyskie 52,41 58,55 45,82 52,26 

Kraj 54,00 59,00 46,00 53,00 

Powiat 49,99 58,67 46,72 51,79 

 

 Sukcesy szkół i uczniów. 

 Praca w naszych szkołach od wielu lat ukierunkowana jest na rozwijanie zdolności             

i talentów każdego ucznia. Efektem tego są osiągane przez uczniów sukcesy w konkursach 

przedmiotowych, sportowych i występach artystycznych. Uczniowie wykorzystują zdobytą 

wiedzę i umiejętności w praktyce, uzyskują tytuły laureatów nie tylko w konkursach 

wojewódzkich, lecz również ogólnopolskich, sportowych, organizowanych przez Kuratorium 

Oświaty w Kielcach. David Lewis stwierdził: „Dziecko rodzi się wszechstronnie uzdolnione,     

z pełną możliwością rozwoju we wszystkich kierunkach, potencjalną wybitną inteligencją             

i zadatkami na rozwijanie wielkiej twórczości oraz dużym talentem społecznym. Trzeba 

stworzyć mu możliwości ich maksymalnego rozwoju”. Kierując się tym stwierdzeniem                

w naszych szkołach dążymy do tego, aby wszystkie dzieci, również te mniej uzdolnione, miały 

możliwość rozwijania zainteresowań i odkrywania swoich pasji. Stąd proponowane oferty zajęć 
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pozalekcyjnych kierowane są do całej społeczności szkolnej. Szkoły w Gminie Górno to 

miejsce, w którym każde dziecko może rozwijać swoją twórczość, aktywność  

i zainteresowania. Z drugiej strony przywiązujemy wagę do tego, aby jak najwcześniej 

zdiagnozować uczniów szczególnie uzdolnionych, co pozwala nam szybko odpowiadać na ich 

potrzeby edukacyjne, opracowywać programy i plany działań oraz stwarzać im takie warunki, 

aby wykorzystali maksymalnie swój potencjał i talenty osiągając sukcesy.  Niewątpliwie              

w pracy z uczniem zdolnym ważne jest, aby nauczyciel miał z nim indywidualny, osobisty 

kontakt, omawiał każdy nurtujący go problem i kontrolował wyniki jego pracy. Zdajemy sobie 

sprawę, że rzeczywiste efekty, na polu rozwijania uzdolnień uczniów, pojawiają się z reguły po 

długotrwałej i świadomej działalności pedagogicznej nauczyciela. Rok 2020 był kolejnym 

okresem, w którym uczniowie szkół Gminy Górno osiągali znaczące sukcesy w różnych 

dziedzinach życia szkolnego. Z pewnością różnorakie sukcesy naszych uczniów w sposób 

znaczący podnoszą prestiż i promują naszą gminę. Poniżej przedstawione zostały tylko 

wybrane osiągnięcia naszych szkół oraz uczniów w poszczególnych placówkach, 

przedstawiające różnorodne zdolności i umiejętności uczniów. Polityka oświatowa w Gminie 

Górno - rozpoznaje lokalne potrzeby i możliwości w dziedzinie oświaty, tworząc odpowiednie 

warunki finansowe, administracyjne i organizacyjne służące wielostronnemu rozwojowi 

młodego pokolenia mieszkańców gminy. Doskonale opanowana skuteczność w pozyskiwaniu 

i wydatkowaniu funduszy zewnętrznych na szkolnictwo to wzór do naśladowania dla innych 

samorządów, czego przykładem są projekty unijne oraz projekty edukacyjne realizowane przez 

nasze placówki.  

 Wymiernym efektem omawianych sukcesów są wyniki realizowanego od dwóch lat eg-

zaminu ośmioklasisty, gdzie szkoły Gminy Górno corocznie zaliczają się do czołówki woje-

wództwa. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Cedzynie bierze od września tego roku udział w 

projekcie Centrum Mistrzostwa Informatycznego. Celem projektu jest podniesienie kompeten-

cji kadry dydaktycznej, tj. osób prowadzących zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowa-

nia informatyczne, a także aktywizacji młodzieży uzdolnionej informatycznie, pobudzania kre-

atywności oraz promowania współpracy zespołowej w ramach kół informatycznych. Projekt 

CMI stanowi kompleksową koncepcję wzmocnienia polskiej edukacji informatycznej ukierun-

kowanej na kształcenia uzdolnionych uczniów przy zaangażowaniu najlepszych uczelni tech-

nicznych     w kraju. Dzięki realizacji wskazanych celów projekt wzmocni u uczniów chęć 

rozwoju zainteresowań z zakresu algorytmiki i programowania, posłuży także upowszechnie-

niu idei konkursów informatycznych oraz wyłoni zespoły zdolne do podjęcia rywalizacji w 

zawodach informatycznych na poziomie krajowym oraz ogólnoświatowym. Uczniowie klas 

VII-VIII szkół podstawowych odbędą szkolenia w ramach grantów projektowych dla grupy 

starszych uczniów szkoły podstawowej, będą one realizowane w oparciu o systemy pozwala-

jące na programowanie znajdujących się w układach mikrokontrolerów. Tego typu zestawy są 

zaprojektowane tak, aby umożliwić w jak najprostszy sposób ich programowanie i rozwijanie 

myślenia algorytmicznego. Uczniowie na bazie przygotowanych zestawów, w skład których 

wchodzić będą elementy mechatroniki, automatyki oraz robotyki, pogłębiać będą praktyczną 

znajomość zagadnień algorytmicznych na podstawie rzeczywistych układów programowal-

nych. Opracowane w kołach informatycznych algorytmy przetwarzania danych, zebranych         

z czujników będą rozwiązywać problemy postawione przed zespołem uczniów, uwzględniając 
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kontekst otoczenia środowiska pracy. Zdecydowanie podniesie to świadomość znaczenia algo-

rytmiki oraz pozwoli przetestować zaimplementowane algorytmy w praktycznym środowisku. 

Uczniowie posiądą umiejętności i kompetencje związane ze zbieraniem danych i przetwarzanie 

informacji  w aspekcie zagadnień pracy informatycznej. Nauczyciele wyposażeni w przygoto-

wany zestaw narzędzi będą mogli realizować liczne projekty z zastosowaniem elementów pro-

gramistycznych i sprzętowych, rozwijając abstrakcyjne myślenie u uczniów. Ponieważ opisy-

wane narzędzia są rozwijane na bazie licencji OpenSource, istnieje wiele sposobów ich pro-

gramowania. W zależności od możliwości uczniów może to być programowanie wizualne, bądź 

używając języków skryptowych (Python) czy języka strukturalnego wysokiego poziomu. Tak 

szeroki wachlarz możliwości zdecydowanie ułatwi pracę ze sprzętem, a zyskany czas umożliwi 

bardziej efektywną pracę nad rozwiązaniami algorytmicznymi. ZSP w Cedzynie w ramach re-

alizacji projektu otrzyma zestawy edukacyjne do kształcenia z wykorzystaniem programowal-

nych systemów robotycznych. Zestawy te będą dostosowane do wybranych grup wiekowych. 

Dodatkowo dzięki udziałowi w grantach projektowych (aplikacyjnych) nauczyciele zdobędą 

wiedzę niezbędną do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem mikrokontrolerów. 

24 lutego 2020 odbyły się Gminne Baśniowe Ostatki w Szkole Podstawowej w Woli 

Jachowej. Karnawał to tradycja przepełniona zabawą, tańcem i muzyką, w którym ważną rolę 

odgrywają bale. Mając na uwadze najmłodszych mieszkańców naszej gminy Gminny Ośrodek 

Kultury przy współpracy ze Szkołą Podstawową w Woli Jachowej postanowił zorganizować 

po raz pierwszy Gminne Baśniowe Ostatki.  

Niezwykle miłą niespodziankę przygotowali aktorzy Teatru Scena Górna, wcielając się  

w postacie z baśni „O czym szepcze papier.” przygotowanej na motywach Calineczki. Sztuka 

zachwyciła nie tylko dzieci ale i dorosłych zgromadzonych na sali gimnastycznej. Nietuzin-

kowe, papierowe stroje, wspaniała dekoracja oraz wysoki kunszt aktorski wszystko to sprawiło, 

iż spektakl okazał się „strzałem w dziesiątkę”. Organizatorzy dołożyli wszelkich starań, by wy-

strój sali balowej wprowadził dzieci w radosny, bajkowy nastrój oraz zachęcał do wesołej za-

bawy. Dzieci uczestniczące przebrane były za bohaterów znanych bajek, można było spotkać 

wróżki, księżniczki, delikatne motylki, rycerzy, smoka, piratów, policjantów, Spider-Mana, 

Batmana... Nie sposób zliczyć i wymienić tych wszystkich postaci. W pierwszej kolejności, po 

obejrzeniu przedstawienia dzieci miały możliwość pozowania do zdjęcia grupowego oraz zdjęć 

indywidualnych z aktorami Sceny Górnej. Następnie animatorzy zachęcili wszystkich do tańca 

przygotowaną muzyką. Dzieci świetnie się bawiły uczestnicząc wspólnie w tańcach, zabawach 

oraz licznych konkursach zręcznościowych, ruchowych oraz tanecznych.  

Od 5 lat szkoły realizują wojewódzki projekt „Szkolne Inkubatory Dwujęzyczności” 

(program Dwujęzyczne Świętokrzyskie). Współpracujemy ze Stowarzyszeniem AIESEC - stu-

denci anglojęzyczni z całego świata (m.in. Japonia, Bali, Chiny, Indie) prowadzą zajęcia              

w szkole. Uczniowie od przedszkola uczą się języka angielskiego, społecznie prowadzone są 

zajęcia z języka niemieckiego oraz dodatkowe zajęcia z wykorzystaniem metody CLIL. Ucz-

niowie realizują projekty w ramach programu eTwinning. 
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Gmina uczestniczy w licznych inicjatywach dofinansowanych przez Unię Europejską, 

m.in. 

- "Żłobek Gminny w Cedzynie", 2019-2021,  RPSW.08.01.01-26-0014/19 – wysoki poziom 

i zakres edukacji przedszkolnej oraz dostęp do opieki nad dziećmi do lat 3 na kwotę 1 800 tys.,. 

- projekt grantowy  pn. „Nowa era komputera – poprawa umiejętności korzystania z in-

ternetu, e – usług" (Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020) - realizowany 

projekt miał na celu zwiększenie stopnia umiejętności korzystania z Internetu,w tym z e-usług 

wśród osób, które ukończyły 25 rok życia poprzez organizację bezpłatnych szkoleń kompute-

rowych dla 100 mieszkańców gminy Górno, m.in.: „Rodzic w Internecie”, „Mój biznes 

w sieci”, „Internet dla seniora”, „Rolnik w sieci”, „Kultura w sieci”, „Moje finanse i transakcje 

w sieci”, „Tworzę własną stronę internetową”. W ramach projektu Gmina Górno zakupiła mo-

bilną szafę do przechowywania i ładowania urządzeń przenośnych oraz 20 laptopów, które zo-

stały przekazane Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Cedzynie. 

- „Sukces w Górnie MALowany” – aktywizacja społeczna i zawodowa oraz integracja spo-

łeczna mieszkańców gminy Górno (Miejsce Aktywności Lokalnej – MAL w Domu Kultury  

w Krajnie). Gmina Górno założycielem Konsorcjum w skład wchodzi 8 placówek oraz gmina 

Górno jako organ prowadzący szkoły - lider konsorcjum. Efektem współpracy między człon-

kami konsorcjum są liczne szkolenia zagraniczne dla nauczycieli i kadry zarządzającej organi-

zowane  

w ramach programu UE – Erasmus Plus. W przeciągu ostatnich 5 lat konsorcjum realizowało 

2 projekty w ramach Akcji 1: „Twórczy Nauczyciel – Twórczy Uczeń – w poszukiwaniu no-

wych rozwiązań w edukacji” (przedsięwzięcie nominowane przez polską Narodową Agencję 

Programu Erasmus+ do nagrody „EduInspiracje 2017”) oraz obecnie realizowany „Eduk@cja-

Innow@cja-Integr@cja-nowe wyzwania dla Gminy Górno”. Liczne rozwiązania metodyczne, 

pedagogiczne i organizacyjne zostały implementowane w naszych placówkach po wizytach 

studyjnych w szkołach partnerskich w Hiszpanii, Włoszech, Anglii i w Portugalii. Ze środków 

programu szkoły doposażone zostały także w laptopy i tablice interaktywne. 

Mając świadomość tego, iż kompetencje językowe i ICT oraz  nauki ścisłe są podstawą rozwoju  

i nowoczesnej edukacji w lutym br. władze samorządowe gminy Górno aplikowały do pro-

gramu Erasmus+ po raz trzeci - projekt „eXperymentalna podróż po świecie nauki z ICT”.  

Dokładne informacje na temat uczestnictwa wszystkich placówek w różnego rodzaju 

projektach, sukcesy naszych uczniów oraz szereg innych elementów zawierają strony 

internetowe poszczególnych placówek, które mogą stanowić załącznik uzupełniający do 

niniejszej informacji. 

 Stan realizacji zadań oświatowych gminy na rzecz uczniów i szkół: 

         Dowozy szkolne. 

 Z ustawy Prawo oświatowe wynika, że na gminie spoczywa obowiązek organizacji 

dowozów szkolnych. Stosownie do delegacji gminy obowiązek ten jest realizowany przez 

Gminę Górno i dyrektorów szkół. Przy organizacji dowozów bardzo istotnym jest zapewnienie 
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pełnego bezpieczeństwa, w miarę krótkiego w czasie przejazdu do i ze szkoły oraz takiego 

ułożenia harmonogramów, aby umożliwić udział uczniów w różnych formach zajęć 

pozalekcyjnych organizowanych przez szkoły. Rezultat jest osiągamy dzięki ścisłej współpracy 

i koordynacji działań między przewoźnikami i dyrektorami placówek.   

 Dowozami w roku 2020 objęta była grupa  uczniów z terenu gminy Górno. Dowozy te 

realizują przewoźnicy wyłonieni w drodze zapytania ofertowego. Dzieci w trakcie dowozów 

znajdują  się pod stałą opieką opiekunów. W roku 2020 Wójt Gminy Górno podpisał 13 umów 

na zwrot kasztów dowozu ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do szkół 

specjalnych, których nie ma na terenie naszej gminy. Na powyższe zadanie wydatkowano z 

budżetu gminy kwotę 24 410 zł. Całkowity koszt dowozu uczniów do szkół zgodnie z art. 39 

Prawa Oświatowego tj. powyżej 3 i 4 km zamknął się kwotą 67 471 zł. 

     Stypendia szkolne. 

Inną formą wsparcia uczniów były stypendia szkolne w ramach których uczniowie 

otrzymali zwrot kosztów zakupu pomocy szkolnych dydaktycznych zwłaszcza w podręczniki  

i przybory szkolne. Zgodnie z dyspozycją art. 90b i art. 90m ustawy o systemie oświaty 

wspomagano uczniów w formie stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych. Z tej formy 

wsparcia korzystali uczniowie szkół podstawowych, którzy zamieszkują na terenie Gminy 

Górno. Na powyższe zadanie  w 2020 r. wykorzystano dotację z budżetu Wojewody 

Świętokrzyskiego i 10 % wkładu własnego gminy na kwotę 446 223 zł.  

 

 Wyprawka Szkolna. 

   Innym zadaniem o charakterze pomocy materialnej było wsparcie w zakresie zakupu 

podręczników, w ramach Rządowego programu ”Wyprawka szkolna”. Z tej formy pomocy 

 w roku 2020 nie skorzystał żaden uczeń, z uwagi na fakt, że żaden z uczniów nie spełnia 

kryteriów wskazanych w programie. 

     Kształcenie młodocianych.  

    Wykonując obowiązki w zakresie wsparcia pracodawców w szkoleniu młodocianych 

pracowników zamieszkałych na terenie Gminy Górno rozpatrywano zgodnie z dyspozycją art. 

70b ustawy o systemie oświaty wnioski pracodawców o zwrot kosztów kształcenia 

młodocianych uczniów, którzy ukończyli przygotowanie zawodowe i zdali egzamin 

czeladniczy lub egzamin potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawodowych. wydatki z tego 

tytułu w roku 2020 zamknęły się kwotą 96 245,78 zł. 
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 Integracja. 

  Organizacja szkół podstawowych obejmuje działania na rzecz uczniów 

niepełnosprawnych. Proces integracji, polega na umożliwianiu uczniom zdrowym i 

niepełnosprawnym wspólnego uczęszczania do jednej klasy/oddziału. Wiele placówek 

przedszkolnych oraz placówki szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego prowadzą opiekę i 

edukację dla niepełnosprawnych. Uczęszczają do tych placówek dzieci o różnym stopniu i 

rodzaju niepełnosprawności np. słabo widzące, słabo słyszące, upośledzone w stopniu lekkim 

i umiarkowanym, z rozpoznanym autyzmem, niepełnosprawni ruchowo, a nawet poruszający 

się na wózkach. Zgodnie z przepisami oświatowymi w Szkole Podstawowej im. Noblistów 

Polskich w Leszczynach działają tzw. oddziały integracyjne. Każdy oddział wspierany jest 

dodatkowo przez nauczyciela wspomagającego, który posiada kwalifikacje do pracy z dziećmi 

niepełnosprawnymi. Uczniowie są wspierani zajęciami rewalidacyjnymi, prowadzonymi przez 

specjalistów, którzy współpracują również z rodzicami. W roku 2020 zajęciami 

rewalidacyjnymi objętych było 31 uczniów tj.  62 godzin rewalidacji. 

 Nauczanie indywidualne. 

  Nauczanie to organizowane jest przez dyrektora szkoły na podstawie rozporządzenia 

Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego 

nauczania dzieci i młodzieży i dotyczy tych uczniów, którzy ze względów zdrowotnych nie 

mogą uczęszczać do szkoły lub też mogą, ale w bardzo ograniczonym wymiarze. Decyzja 

podejmowana jest przez dyrektora placówki po uzyskaniu orzeczenia Poradni Psychologiczno 

- Pedagogicznej o potrzebie indywidualnego nauczania oraz zgody organu prowadzącego. 

Nauczycieli do prowadzenia zajęć lekcyjnych w domu kieruje dyrektor szkoły macierzystej. 

W roku 2020 nauczaniem indywidualnym objętych było 4 uczniów a rewalidacją 59 uczniów 

tj. 32 godziny nauczania indywidualnego i 118 godzin rewalidacji, oraz 1 uczeń miał przyznane 

6 godzin ścieżki edukacyjnej. 

 Realizacja obowiązku nauki i obowiązku szkolnego. 

      Ogólna liczba młodzieży w wieku 16-18 lat, zameldowanej w gminie 649 wynosi osób. 

Ustawa o systemie oświaty nakłada na gminy obowiązek kontrolowania realizacji obowiązku 

nauki przez młodzież w wieku 16-18 lat. Rodzice, opiekunowie prawni uczniów  w wieku 16-

18 lat mają obowiązek powiadamiania organów gminy o spełnianiu przez ich dzieci obowiązku 

nauki. 

 Nie spełnianie obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie ustawy o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji. Oznacza to, że na rodzica, opiekuna prawnego dziecka może 
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być nałożona grzywna w celu przymuszenia do spełniania ciążącego na nim obowiązku. 

Rodzice lub opiekunowie prawni dziecka podlegającego obowiązkowi nauki, na żądanie 

burmistrza są zobowiązani informować go o formie spełniania obowiązku nauki przez dziecko 

i zachodzących zmianach w tym zakresie. Działania, choć rozciągnięte w czasie, pomagają          

w zdecydowany sposób zmniejszać liczbę młodych ludzi przedwcześnie porzucających naukę.  

Ważnym zadaniem realizowanym w roku szkolnym 2019/2020 była też kontrola 

obowiązku szkolnego. Obowiązkowi szkolnemu podlegają uczniowie w wieku od 6 lat do 

ukończenia szkoły podstawowej.  

Kontroli spełniania obowiązku szkolnego dokonują dyrektorzy szkół w obwodach, 

w których zamieszkują uczniowie, a obowiązku nauki wójt w imieniu którego zadanie to 

realizuje SCO. 

 Dotacja na podręczniki za 2020 zamknęła się kwotą 143 934 zł. 

Dotacja celowa jest udzielana do wysokości kosztu zakupu kompletu podręczników lub 

materiałów edukacyjnych na każdego ucznia w danej klasie. Komplet podręczników lub 

materiałów edukacyjnych będzie zapewniał możliwość używania ich przez uczniów tej klasy 

przez co najmniej trzy lata szkolne. Kolejna dotacja celowa na uczniów tej klasy jest udzielana 

po trzech latach szkolnych. 

 

 Finansowanie zadań oświatowych. 

Wydatki na oświatę od wielu lat rosną a w 2020 r. stanowią 24,55 %w ogólnych 

wydatkach budżetu Gminy Górno. Rok szkolny 2019/2020 był bardzo dobrym rokiem dla 

oświaty w Gminie Górno. Gmina Górno stawia na edukację i na jej rozwój. Utworzone przed 

kilkoma laty nowe placówki oświatowe mają ogromną szansę stać się, poprzez swój unikalny 

charakter, wzorcowymi w naszym regionie. Chcemy być też przykładem dla innych 

samorządów. W roku 2020 SP w Radlinie wzbogaciła się w sprzęt na wyposażenie w pomoce 

edukacyjne do sal lekcyjnych w których prowadzone są zajęcia z przyrody biologii, chemii       

i geografii.  Zakupu dokonano w ramach 0,4 % rezerwy subwencji oświatowej 

 We wszystkich placówkach na terenie naszej gminy trwały prace remontowe.  Na prace 

remontowe, modernizacyjne i inwestycyjne we wszystkich placówkach oświatowych w roku 

2020 przeznaczono 111 072 zł.   

Należy również odnotować, że od roku 2019 nauczyciele naszych szkół po raz drugi 

realizują projekt Erasmus+ pod nazwą „Eduk@cja - Innow@cja - Integr@cja - nowe 
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wyzwania dla Gminy Górno”  , tym razem ukierunkowany na pracę z dziećmi o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych. Przyznane dofinansowanie to kwota 99 508 euro, czas realizacji to 

lata 2018 - 2020. W roku 2020 w planach było odwiedzenie Portugalii, do odwiedzin nie 

doszło z powodu pandemii. 

 Poniżej przedstawiamy w tabeli Nr 9 Zestawienie kosztów jednostek oświatowych za 

rok budżetowy 2020. 

Tabela Nr 9 Zestawienie kosztów jednostek oświatowych za rok budżetowy 2020 

Opis 

wydatki ogó-

łem bez in-

westycji 

w tym płace i 

pochodne 

w tym świadcze-

nia pracownicze 

(dod. wiejski i 

mieszk. 

oraz fundusz so-

cjalny) 

liczba 

dzieci 
subwencja dotacje 

projekty  

z udziałem 

środków 

UE  

i WFOŚ 

szkoły podsta-

wowe i świe-

tlice 

17 488 567 15 048 799 1 493 123 1 294 15 387 070 143 934  

dowożenie 91 881       

dokształcanie 

nauczycieli 
41 043       

stołówki 1 424 727 892 348 42 263   80 000  

razem subwen-

cjonowanych. 
19 046 218 15 941 147 1 535 386 1294 15 387 070 223 934  

klasy ,,0,, 1 696 318 1 203 297 138 092     366 

 

 

750 442 

614 962  

przedszkola 852 791 414 649 54 985 88    

punkty przed-

szkolne 
510 675 357 670 45 338 123    

razem wycho-

wanie przed-

szkolne 

3 059 784 1 975 616 238 415 577 750 442 614 962  

Wypłata stypen-

diów szkolnych 
446 223     399 716  

inwestycje 69 295       
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żłobki 1 745 159 1 113 131 44 113 104  168 480 787 073  

razem szkoły, 

przedszkola i 

żłobek 

24 366 679 19 029 894 1 817 914 1 975 16 137 512 1 407 092 787 073 

SCO 741 486 657 134 12 561     

ogółem 25 108 165  19 687 028 1 830 475 1 975 16 137 512 1 407 092 787 073 

 

                 Żłobek gminny. 

                 Z dniem 1 grudnia 2019 roku rozpoczął działalność Zespół Żłobków w Gminie Górno, 

który skupia dwa gminne żłobki i obejmuje opieką 104 dzieci w wieku od 20 tygodnia do 3 lat. 

                 Gmina Górno poprzez Zespół Żłobków w Gminie Górno realizuje projekt pn. Żłobek 

Gminny w Cedzynie dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 

priorytetowa 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Poddziałanie 8.1.1, Zwiększanie dostępu 

do opieki nad dziećmi do lat 3, (konkurs nr: RPSW.08.01.01-IZ.00-26-246/19.) Wartość projektu 

zamyka się kwotą 1 846,408,80 zł., realizowany będzie przez okres dwóch lat.  Głównym celem 

projektu jest zwiększenie poziomu aktywności zawodowej i zatrudnienia wśród osób fizycznych  

z terenu gm. Górno (sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3), które powracają na rynek pracy po 

przewie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka/ci oraz zwiększenie miejsc opieki nad 

dziećmi do lat 3 na w okresie 01.11.2019 - 31.10.2021. W związku z pandemią zmienił się okres 

realizacji projekty tj. do 28 lutego 2022 roku. 

 

            Podsumowanie. 

Gmina Górno wypracowała spójny wewnętrznie, harmonijny, efektywny i nowoczesny model 

polityki edukacyjnej, który zapewnia odejście od peryferyjnego traktowania oświaty w systemie 

zarządzania publicznego, decentralizację działań wykonawczych w tej dziedzinie oraz – co ważne – 

trwałe uspołecznienie procesów decyzyjnych. Wśród mocnych stron polityki oświatowej Gminy 

Górno wymienić należy: wysoki poziom i szeroki zakres edukacji przedszkolnej, aktywność 

samorządu na rzecz poprawy bezpieczeństwa w szkołach, działania mające na celu inicjowanie 

współpracy szkół z sektorem akademickim oraz skuteczność w pozyskiwaniu funduszy europejskich 

na cele edukacyjne. 
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Doświadczenia i umiejętności zdobyte podczas realizacji projektów okazały  

się niezwykle cenne i przydatne podczas kształcenia w dobie koronawirusa, gdzie podstawą  

są kompetencje cyfrowe nauczycieli – komunikacja i edukacja zdalna w środowisku wirtualnym  

za pomocą nowoczesnych i innowacyjnych narzędzi takich jak m.in. platforma edukacyjna Microsoft 

Teams. W roku 2020 przez rekordowe wskaźniki zachorowań na Covid-19 wprowadzono obostrzenia 

dla całego kraju. Wszystkie szkoły przeszły na tryb nauki zdalnej. Wymagało  

to tytanicznej pracy, szczególnie od nauczycieli, którzy z dnia na dzień musieli przestawić się na 

zupełnie inny charakter pracy. Szkoły na terenie Gminy Górno na pewno wiedzą,  że warto  

by każda placówka oświatowa była w przyszłości przygotowana na podobne sytuacje i z dnia na dzień 

mogła wdrożyć edukację online.  

Gmina Górno jest samorządem, dla którego edukacja jest priorytetowym elementem 

wpływający na szybki progres JST i stawia się ją często za przykład samorządu dbającego 

 o rozwój oświaty i wspierającego dzieci i młodzież, choć na efekty tych działań musimy długo 

czekać. 

        IX. Opieka Zdrowotna 

 

W skład Zespołu Ośrodków Zdrowia w Górnie wchodzą dwie przychodnie: 

      - Przychodnia w Górnie    - siedziba ZOZ, 

      - Przychodnia w Radlinie - filia. 

 

W ramach POZ w Ośrodku Zdrowia w Górnie przyjmują: 

     -  dwóch lekarzy medycyny rodzinnej, 

     -  lekarz pediatra, 

     -  lekarz stomatolog (w ramach indywidualnego kontraktu z NFZ), 

     -  lekarz ginekolog  (w ramach indywidualnego kontraktu z NFZ), 

     -  lekarz neurolog    (w ramach indywidualnego kontraktu z NFZ). 

      

W ramach POZ w Ośrodku Zdrowia w Radlinie przyjmują: 

      - lekarz medycyny rodzinnej, 

      - lekarz pediatra, 

      - lekarz stomatolog (w ramach indywidualnego kontraktu z NFZ).         

 Wykaz świadczeń leczniczych lekarskich, pielęgniarskich, badań laboratoryjnych  

i pozostałych przyjęć pacjentów w ZOZ Górno za 2020 rok. 
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 Ogółem przyjęć lekarskich     – 37 236 (dorosłych i dzieci) w tym: 

Przyjęcia lekarskie dorosłych – 28 278 pacjentów w tym: 

      - 17 316 pacjentów w Ośrodku Zdrowia w Górnie, 

      - 10 962 pacjentów w Ośrodku Zdrowia w Radlinie. 

Przyjęcia lekarskie dzieci i młodzieży do lat 18 ogółem – 8 958 (patronaże, bilanse, dzieci chore) 

      - 4 779 w Ośrodku Zdrowia w Górnie, 

      - 4 179 w Ośrodku Zdrowia w Radlinie. 

Szczepienia dzieci zdrowych ogółem – 2 149 w tym: 

      - 1 080 w Ośrodku Zdrowia w Górnie, 

      - 1 069 w Ośrodku Zdrowia w Radlinie. 

Bilanse ogółem – 234 w tym: 

      -   71 w Ośrodku Zdrowia w Górnie, 

      - 163 w Ośrodku Zdrowia w Radlinie. 

 

Wizyty patronażowe u noworodków ogółem – 77 w tym: 

      - 26 w Ośrodku Zdrowia w Górnie, 

      - 51 w Ośrodku Zdrowia w Radlinie. 

Wizyty domowe lekarskie ogółem – 336 w tym: 

      - 174 w Ośrodku Zdrowia w Górnie, 

      - 162 w Ośrodku Zdrowia w Radlinie. 

Ilość zabiegów i iniekcji w gabinecie zabiegowym ogółem – 3 463 w tym: 

    - 2 274 w Ośrodku Zdrowia w Górnie, 

    - 1 189 w Ośrodku Zdrowia w Radlinie.                                                                

Pomiary RR wykonane w gabinecie zabiegowym ogółem – 937 w tym: 

     - 519 w Ośrodku Zdrowia w Górnie, 

     - 418 w Ośrodku Zdrowia w Radlinie. 

 Zabiegi pielęgniarek wykonane w środowisku (w terenie) ogółem – 4 353 zabiegów w tym: 

     - 2 570 w Ośrodku Zdrowia w Górnie, 

     - 1 783 w Ośrodku Zdrowia w Radlinie.                                       

Zdjęcia Radiologiczne RTG ogółem           -549 pacjentów, 

Badania USG jamy brzusznej ogółem        - 353 pacjentów, 

  - USG ślinianek                                         -     1 pacjent, 

  - USG obwodowych węzłów chłonnych   -     9 pacjentów, 
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  - USG tarczycy i przytarczyc                     -   71 pacjentów. 

Badania EKG - 680 ogółem, w tym: 

   - 306 w Ośrodku Zdrowia w Górnie, 

   - 374 w Ośrodku Zdrowia w Radlinie.                                  

Badania laboratoryjne ZOZ Górno 15 116 ogółem, w tym: 

- morfologia                      – 1 704 pacjentów, 

- glukoza                           – 1 080 pacjentów, 

- OB                                  –    738 pacjentów, 

- cholesterol                      –    944 pacjentów, 

- pozostałe badania krwi   – 9 398 pacjentów, 

- badanie moczu                – 1 252 pacjentów. 

Przyjęcia lekarskie w Poradni Neurologicznej ZOZ Górno ogółem                              – 2 139 porad, 

Przyjęcia lekarskie w Poradni Reumatologicznej ZOZ Górno ogółem                         – 1 621 porady, 

 

Zdjęcia Radiologiczne RTG z Por. Neurologicznej i Por. Reumatologicznej ogółem   –     198      

Badania USG z Por. Reumatologicznej i Por. Neurologiczne ogółem                           –       24 

Badanie densytometryczne szyjki kości udowej: 

- osteoporozy     -   9 

- EEG                 -   6 

- EMG                - 12 

- USG Doppler   -   4 

 

      X.  Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Górnie 

        Gminna Biblioteka Publiczna w Górnie została utworzona w  1987 roku na podstawie uchwały 

Nr. XVI/69/87 Gminnej Rady Narodowej w Górnie z dnia    2 lutego 1987 r. Od 2006 roku działa 

jako samorządowa instytucja kultury, finansowana z budżetu gminy za pomocą dotacji. Obecnie 

Gminna Biblioteka Publiczna działa na podstawie Uchwały Nr XXIV/220/2020 Rady Gminy Górno 

z dnia 29 września 2020 oraz na podstawie statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Górnie 

stanowiącego załącznik do Uchwały nr XX/199/2016 r. W 2020 roku Uchwałą Nr XXIV/220/2020 

Rady Gminy Górno z dnia 29 września 2020 roku została zlikwidowana Filia w Krajnie Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Górnie oraz zostały wprowadzone zmiany do statutu Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Górnie w części dotyczącej zakresu działania i lokalizacji filii oraz oddziałów. 

Organizatorem Biblioteki jest Gmina Górno, która zapewnia środki potrzebne do jej utrzymania             
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i rozwoju.  Nadzór merytoryczny nad Gminną Biblioteka Publiczną  w Górnie  sprawuje Wojewódzka 

Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza  w Kielcach. 

 Biblioteka jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną,  wpisana jest 

do Rejestru Instytucji Kultury pod pozycją 1/2006 prowadzonego przez Organizatora. Siedziba 

Biblioteki mieści się w Górnie a obszarem działania jest Gmina Górno. Biblioteka realizowała swoje 

zadania, bezpośrednio w swojej siedzibie oraz za pośrednictwem dwóch filii bibliotecznych tj.: Filii 

Gminnej Biblioteki Publicznej  w Radlinie oraz Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Woli Jachowej. 

Przedmiotem  działalności GBP w Górnie, zgodnie z jej statutem jest zaspokajanie  i rozwijanie  

potrzeb czytelniczych i informacyjnych wszystkich mieszkańców oraz dbanie o sprawne 

funkcjonowanie sieci bibliotecznej na terenie działania. Gminna Biblioteka Publiczna w Górnie oraz 

Filie Biblioteczne były czynne  5 dni w tygodniu tj. poniedziałek, środa, czwartek i piątek  od godziny 

7.30 do godziny 15.00 natomiast we wtorek od godziny 7.30 do godziny 17.30.  Stan zatrudnienia       

w bibliotekach wynosi 4 osoby, co daje 3,25 etatu, w tym:  Kierownik – 1 etat, księgowa – 0,25 etatu 

.Osoby zatrudnione na Filiach w  Radlinie i Woli Jachowej pracują na pełnych etatach.  

 Budżet Gminnej Biblioteki Publicznej w Górnie  na rok 2020 wynosił: 364,000 zł.  z czego: 

  - dotacja na działalność bieżącą z budżetu Gminy Górno  -  350 000 zł. 

  - dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości  wydawniczych, otrzymana na podstawie 

Umowy  Nr BN/1952/2020 z dnia 28.07.2020 r dotyczącej dofinansowania zadania w ramach 

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

wydawniczych do bibliotek publicznych  - w kwocie 14 000 zł 

    Budżet w roku 2020 został zrealizowany w całości. 

 W roku 2020  Gminna Biblioteka Publiczna w Górnie po raz kolejny brała udział  

w projekcie „Mała książka -wielki Człowiek” na podstawie Porozumienia O Współpracy zawartego 

dnia 30. 04.2019 roku  pomiędzy Gminną Biblioteką Publiczną  w Górnie,  

a Instytutem Książki  z siedzibą w  Krakowie ul. Wróblewskiego 6 prowadzonego przez Ministra 

MKiDN.  

Do zadań składających się na codzienną pracę bibliotek należy: gromadzenie odpowiedniej ilości 

zbiorów, odzwierciedlające potrzeby czytelników, opracowywanie i ochrona materiałów 

bibliotecznych, obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów na zewnątrz i na miejscu oraz 

prowadzenie różnych form pracy z czytelnikami służących popularyzacji książki i czytelnictwa we 

współpracy ze szkołami z terenu Gminy Górno. Ponadto opracowanie katalogów, porządkowanie         
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i selekcja księgozbioru, udostępnianie Internetu, przeprowadzanie kontrolnego skontrum 

księgozbioru oraz przeprowadzanie inwentaryzacji sprzętu.  

Stan zbiorów bibliotecznych, zakupów, ubytków, czytelnictwa, wypożyczeń oraz odwiedzin na 31 

grudnia 2020 roku przedstawia się następująco: 

Liczba bibliotek (łącznie z filiami)  -   3 

             - w tym filie biblioteczne    -   2 

Stan księgozbioru ogółem wynosi   -   48 386 woluminów, 

Przybyło ogółem w 2020 roku        -      3 279  woluminów,  

W tym zakupiono ogółem 3150 książek na kwotę 61 102,50 zł z czego: 

- 2 482  książki zł. na kwotę 47 102.50  zł zakupiono z dotacji organizatora, 

- 668  książek na kwotę  14 000 zł. zakupiono z dotacji otrzymanej z Biblioteki Narodowej na zakup 

nowości  wydawniczych.  

Oprócz zakupionych książek pozyskano 23 książki jako dary za kwotę 89 zł od osób prywatnych oraz 

106 wol. jako oddane w zamian na kwotę 1448, 90 zł.  

Wskutek selekcji księgozbioru ubytkowano 1779 woluminów (są to książki zniszczone, zaczytane,   

o nieaktualnej treści, nie czytane przez okres 10 lat i dłużej).  

Czytelników zarejestrowano ogółem w ilości 1082 osoby. W tym   do lat 15 zarejestrowano 531 osób.  

Wypożyczenia ogółem wyniosły   -  17 632 woluminów,  w tym wypożyczenia do lat 15 wyniosły   - 

7 135 woluminów.  

Ogółem liczba odwiedzin użytkowników bibliotek korzystających z wypożyczalni, czytelni ogólnej 

i internetowej oraz  biorących udział     w imprezach wyniosła  -  10 063  osoby. 

Gminna Biblioteka Publiczna w Górnie  oraz Filie biblioteczne  w Radlinie i  w Woli Jachowej              

w 2020 roku, ograniczyły niektóre  formy pracy z czytelnikiem w postaci  spotkań, konkursów                 

i innych wydarzeń, które były realizowane w latach ubiegłych z powodu epidemii koronawirusa  

COVID – 19.  

Ważniejsze formy pracy z  czytelnikiem  2020 roku  organizowane były gównie on-line: 

⎯ Narodowe Czytanie „Balladyny” Juliusz Słowackiego.  

⎯ Mała książka -wielki Człowiek” – udział w projekcie w oparciu o  zawarte Porozumienie  na 

podstawie, którego dzieci urodzone w latach 2014-2017 podczas zapisania się do biblioteki 



 

69 

 

otrzymywały za darmo wyprawki czytelnicze oraz w prezencie kartę Małego Czytelnika do 

zbierania naklejek za wypożyczanie książek oraz dyplomy – prezentacja wyprawek na stronie 

internetowej.             

⎯ Prezentowanie nowości wydawniczych, zapoznawanie użytkowników z księgozbiorem  po-

przez zamieszczenie książek na stronie internetowej GBP w Górnie.   

 Od miesiąca marca 2020 roku zarówno w bibliotece głównej, jak i w filiach 

bibliotecznych nie było  dostępu do Internetu i wolnego dostępu do księgozbioru dla 

użytkowników bibliotek z powodu epidemii koronawirusa. Książki były i są odbierane                          

i poddawane kwarantannie 3 dniowej, następnie wypożyczane nowe pozycje książkowe zgodnie           

z przepisami reżimu sanitarnego. Taka  forma pracy trawa nadal aż do odwołania. Katalogowanie 

księgozbioru odbywa się w systemie programu Mak, z czego wprowadzonych książek do katalogu 

jest w granicach 95 %  księgozbioru.  

          XI. Działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Górnie 

            Gminny Ośrodek Kultury w Górnie został utworzony w 2012 roku na podstawie uchwały  

Nr XXIV/190/2012 Rady Gminy Górno w Górnie z dnia 27 września 2012 r. Od 2012 roku działa 

jako samorządowa instytucja kultury, finansowana z budżetu gminy za pomocą dotacji. 

Organizatorem Gminnego Ośrodka Kultury w Górnie jest Gmina Górno, która zapewnia środki 

potrzebne do jej utrzymania i rozwoju.  

Gminny Ośrodek Kultury w Górnie jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość 

prawną,  wpisana jest do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Organizatora pod numer 2. 

Siedziba Gminnego Ośrodka Kultury mieści się w miejscowości Krajno – Precele 24B. Gminny 

Ośrodek Kultury zajmuje dwa obiekty w miejscowości Krajno- Parcele 24B oraz Górno 79a. 

Powierzchnia budynku w miejscowości Krajno-Parcele wynosi 287,75 m2. Budynek posiada kuchnię 

z zapleczem, 4 łazienki, 6 sal oraz salę konferencyjną zlokalizowaną na poddaszu, wyposażaną             

w stoliki, krzesła, telewizor, 7 komputerów oraz tablicę interaktywną. Na działce przy budynku            

w miejscowości Krajno-Parcele znajduje się scena plenerowa, parking na 10 samochodów, plac 

zabaw dla dzieci oraz ogólnodostępne urządzenia siłowni zewnętrznej. Powierzchnia lokali w 

obiekcie zajmowanym przez Gminny Ośrodek Kultury w miejscowości Górno wynosi 399,87 m2.     

W dyspozycji GOK znajdują się 2 łazienki, kuchnia oraz 2 sale wyposażone w stoły, krzesła,                   

7 komputerów wraz z tablicą multimedialną oraz wyposażenie mobilnej siłowni.   
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     Stan zatrudnienia w Gminny Ośrodku Kultury na koniec 2020 r. wynosił 7 osób co w przeliczeniu 

na etaty wyniosło 5 i 1/4 etatu oraz 3 osoby zatrudnione na umowę zlecenie. 

Cele statutowe Gminnego Ośrodka Kultury:  

Celem działalności Gminnego Ośrodka Kultury jest prowadzenie działalności rozwijającej                

i zaspokajającej potrzeby kulturalne mieszkańców gminy Górno. Upowszechnianie i promocja 

lokalnego dziedzictwa kulturowego, edukacja, wychowanie przez sztukę. 

Zakres działalności statutowej Gminnego Ośrodka Kultury: 

- Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych; 

- Organizacja innych imprez o zasięgu gminnym, międzygminnym mającym na celu popularyzację    

   celów statutowych to jest: wieczorów literackich, koncertów, przeglądów artystycznych, festiwali,  

   rajdów, wystaw, konkursów w różnych dziedzinach sztuki, 

-  Popularyzacja wizerunku gminy Górno, 

-  Integracja różnych środowisk, 

-  Organizowanie szeroko rozumianych form działalności kulturalnej dla dzieci, młodzieży  

   i dorosłych wynikających z potrzeb środowiska lokalnego. 

Budżet Gminnego Ośrodka Kultury w Górnie na rok 2020 wynosił 567 899,77 zł  

z czego: 

-500 00,00 zł – dotacja na działalność bieżącą z budżetu gminy, 

-36 782,77 zł. – dotacja celowa z Gminy Górno na realizację zadania pn. „Organizacja zajęć 

sportowo-rekreacyjnych w świetlicy środowiskowo-profilaktycznej w Gminnym Ośrodku Kultury”,   

- 30.000,00 zł. – projekt Dom Kultury + inicjatywy lokalne,    

- 1 117,00 – dotacja z    UJK na organizacje stażu, 

- 2 670,00 zł – pozostałe przychody. 

Zgodnie z zapisami o działalności statutowej Gminnego Ośrodka Kultury w okresie 

sprawozdawczym odbywały się systematycznie ogólnodostępne zajęcia przeznaczone dla dzieci, 

młodzieży zamieszkujących przede wszystkim teren gminy Górno. Zajęcia były prowadzone przez 

instruktorów i obejmowały aktywność w różnym zakresie i zostały podzielone na  sekcje: 

- wokalną,  

- gitarową, 
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- chóralną, 

- taneczną (taniec towarzyski dla dorosłych) i Hip hop (dla dzieci), 

- język angielski, 

- zajęcia świetlicowe i zajęcia plastyczne. 

   Gminny Ośrodek Kultury w Górnie finansował w roku sprawozdawczym instruktorów 

muzycznych, dzięki który odbywały się próby: 

- Gminnej Orkiestry Dętej, 

- Dziecięcego Zespołu Górne Nutki, 

- Zespołu Śpiewaczego Górnianecki, 

- Koła Gospodyń Wiejskich Leszczynianki, 

- Chóru Kameralnego Cantus Puellis. 

Gminna Orkiestra Dęta – próby odbywały się w GOK w Górnie w soboty w godzinach 9.00 - 13.00 

- kapelmistrz Marcin Stojek – od 16 marca do 30 maja zajęcia prowadzone zdalnie z powodu    

  pandemii. 

Dziecięcy Zespół Górne Nutki – próby odbywają się na sali gimnastycznej szkoły w Górnie we 

wtorki w godzinach 16.00 – 17.00 -  opiekun muzyczny Grzegorz Michta, choreograf Dorota 

Stawiarska -  od 16 marca do 15 września zajęcia zawieszone z powodu pandemii, wznowione od 

września. 

Zespół Śpiewaczy Górnianecki – próby odbywały się w GOK w Górnie w poniedziałki  

w godzinach 17.00 - 18.30 – opiekun muzyczny Grzegorz Michta – od 16 marca do 20 czerwca 

zajęcia zawieszone z powodu pandemii. 

Koło Gospodyń Wiejskich z Leszczyn – próby odbywają się  w świetlicy wiejskiej w Leszczynach 

w poniedziałki w godzinach 19.30 – 20.30 – opiekun muzyczny Grzegorz Michta od 16 marca do 20 

czerwca zajęcia zawieszone powodu pandemii. 

Koło Gospodyń Wiejskich Ekobabki z Cedzyny – próby odbywają się w żłóbku w Cedzynie we 

wtorki w godzinach 19.00 – 21.00 – opiekun muzyczny Samuel Borek - od 16 marca zajęcia 

zaprowadzone z powodu pandemii. 

Chór Kameralny CANTUS PUELLIS – próby odbywają się w GOK Krajno-Parcele w czwartki w 

godzinach 17.30-20.00 – dyrygent Samuel Borek - od 16 marca do 20 czerwca zajęcia prowadzone 

zdalnie z powodu pandemii. 

Dodatkowo dla dzieci i młodzieży zostały zorganizowane: 
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- zimowe ferie podczas, których dzieci uczestniczyły w zajęciach plastycznych, były organizowane 

gry i zabawy po angielsku oraz pieczenie pączków. Na zakończenie ferii został zorganizowany 

zabawa ostatkowa, 

- wakacyjne zajęcia plastyczno-artystyczne, wokale, język angielski na wesoło, oraz  spotkania z 

ciekawymi ludźmi, zorganizowano 3 wycieczki. Na zakończenie wakacji został zorganizowano 

ognisko.   

          Działalność sekcji artystycznych. 

           Sekcja wokalna - Instruktor: Samuel Borek 

Zajęcia odbywały się w GOK Krajno-Parcele we wtorki w godz.: 17.30 – 20.00 

Cel - edukacja wokalna dzieci i młodzieży.  

Sekcja wokalna brała udział w:  

- IV Gala Przeglądu Kolęd i Pastorałek -  styczeń 2020 

- Gminnym Święcie Chleba – wrzesień 2020 

- Koncert Muzyczna Podróż Śladami Jana Pawła II – październik 2020 

- Święto Niepodległości – listopad - 2020 

- Mikołajkowe życzenia - 2020 

- V Gminnym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek  - grudzień 2020 

           Sekcja teatralna - Instruktor: Iza Kaleta 

Warsztaty odbywały się w świetlicy w Skorzeszycach w piątki: w godz.: 16.00 – 18.00 

Cel - prowadzenie zajęć teatralnych. 

Sekcja teatralna brała udział w:  

- Bajkowe Ostatki wystawienie sztuki Calineczka  – styczeń 2020 

- Gminne Święto Chleba – wrzesień – 2020 

- Obchody Święta Niepodległości – 2020 

- Mikołajkowe życzenia – grudzień – 2020 

           Sekcja gitarowa - Instruktor: Daniel Ksel 

 Zajęcia odbywały się w GOK Górnie i Krajno-Parcele w czwartki i soboty w godz.:9.00 – 11.00 

Cel – nauka gry na gitarze. 

Sekcja gitarowa brała udział w:  

- Koncert Muzyczna Podróż Śladami Jana Pawła II - październik 2020 

- Mikołajkowe życzenia – grudzień 2020 

        Sekcja Orkiestra Dęta - Kapelmistrz: Marcin Stojek 

   Zajęcia odbywały się w GOK Górnie w soboty w godz.: 9.00 – 13.00 
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   Cel – nauka gry na instrumentach dętych. 

   Orkiestra brała udział w:  

- Występ online,  

- Koncert Muzyczna Podróż Śladami Jana Pawła II - październik 2020, 

- Mikołajkowe życzenia – grudzień 2020. 

       Wykaz wydarzeń kulturalnych. 

Realizując cele statutowe Gminny Ośrodek Kultury w Górnie w okresie od stycznia 2020r. do 

grudnia 2020 r. zrealizował wydarzania kulturalne pn.: 

- Gala Finałowa IV Gminnego Przeglądu Kolęd i Pastorałek, 

- Organizacja Gminnych Baśniowych Ostatków w Woli Jachowej - uczestniczyły dzieci wraz z  

   Rodzicami, 

- Organizacja V edycji Nagrody Gospodarczej Gminy Górno „Górna Półka”, 

- Otwarcie Świetlicy Kulturalnej w Skorzeszycach, 

- Ferie z GOKiem, 

- Gminne Obchody Dzień Kobiet - uczestniczyły kobiety z terenu gminy Górno, 

- Organizacja konkurs internetowy dla dzieci #hymnnamaj – uczestniczyły dzieci, 

- Organizacja internetowego konkurs fotograficzny na dzień dziecka „Bajeczna Fotka” 

- Organizacja Wakacji z GOKiem (+ 5 wycieczek, + ognisko na koniec), spotkania z ciekawymi     

  Ludźmi, 

- Dożynki Gminne – organizacja korowodu dożynkowego,  Mszy Św.,  

- Organizacja I Gminny Turniej Piłki Plażowej o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy –  

  Cedzyna – uczestnicy mieszkańcy gminy Górno, 

- Organizacja  rajdu i otwarcie trasy Nordic Walking przy zalewie Cedzyna   - uczestniczyli  

   mieszkańcy gminy, 

- Nagranie Filmu Chleb Boski Dar – Publikacja na YouTube, 

- Organizacja i koordynacja inicjatyw lokalnych - Artystycznie uzdolnieni – cykl warsztatowy dla  

  dzieci i młodzieży DK+ - Publikacja na YouTube – uczestniczyli dzieci i młodzież,  

- Organizacja Gminnego Święto Chleba – w formie online Publikacja na YouTube, 

- Koordynacja inicjatyw lokalnych Stowarzyszenia Atrakcje Gór Świętokrzyskich Koncert  

   Muzyczna Podróż Śladami Jana Pawła II – DK+  - koncert nagrany publikacja na You Tube, 

- Koordynacja inicjatywy Koła Gospodyń Wiejskich Ekobabki – wystawa pt. „Historia Cedzyny  

  Pisana Fotografią” – DK+ - uczestniczyły KGW Ekobabki – wystawa nagrana  publikacja na You  

  Tube, 
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- Organizacja Gminnych Obchodów Dnia Niepodległości – mieszkańcy gminy, 

- Organizacja Konkursu plastyczny dla dzieci – Niepodległość oczami dziecka, 

- Współorganizacja V Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek – przesłuchania online,  

- Koordynacja inicjatywy lokalnej Teatru Scena Górna pt. „Kamieniołom” – DK+ - Publikacja na    

  YouTube – uczestniczyli członkowie teatru Scena Górna i Górnolotni, 

- Koordynacja inicjatywy lokalnej Koła Gospodyń Wiejskich Skorzeszanki Ludowe Obrzędy  

  Andrzejkowe – DK+ - Publikacja na YouTube – uczestniczyli dzieci, członkowie K,GW   

   Skorzeszanki, KGW Korale Radostowej. 

- Organizacja spotkania podsumowujące projektu Sieć Kultura w ramach programu Dom Kultury +  

   Inicjatywy Lokalne Sieć Kultura – uczestniczyli KGW Ekobabki, Skorzeszanki, Korale  

   Radostowej, Teatr Scena Górna i Górnolotni, przedstawiciele Rady Gminy  oraz animator  

  z Narodowego Centrum Kultury. 

         Akcje społeczne. 

- Organizacja gminnej akcji społecznej S’Żyjemy – zaangażowani mieszkańcy gminy Górno 

  (w ramach której uszyto 14 tyś maseczek ochronnych 

- Udział w akcji Gaszyn Challenge GOK 

          Sukcesy zespołów z terenu gminy Górno. 

- Udział w III Festiwal Kolęd i Pastorałek "Nocy Niepojęta" w Kałkowie -  I miejsca i nagroda  

  Wójta dla Chóru Cantus Puellis 

- Finał XXVII Konkurs Kolęd i Pastorałek we Włoszczowie-  I miejsce dla Zespołu Śpiewaczego     

   Górnianecki oraz II miejsce dla KGW Leszczynianki. 

- Udział w 54. Sabałowych Bajaniach w Bukowinie Tatrzańskiej – II miejsce Zespół Śpiewaczy  

  Górnianecki 

- Udział w I etapie Buskich Spotkań z Folklorem w Ciekotach: zakwalifikowały się do finału   

  Zespół Śpiewaczy Górnianecki i KGW Leszczynianki 

- Udział w Konkursie Etno Błyskotka podczas XV Świętokrzyskiego Jarmarku Świętokrzyskiego -     

  II miejsce dla KGW Radlinianki, III miejsce Skorzeszanki 

- Udział w finale w  XLIV Buskich Spotkań z Folklorem  zdobycie Gran Prix im Haliny   

  Szelestowej Zespół Śpiewaczy Górnianecki , KGW Leszczynianki  

- Udział w Dziecięcej Estradzie Folkloru -  I miejsce dla Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca  Górne   

  Nutki.\ 
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           Promocja Gminy Górno. 

- Udział w Powiatowych Dożynkach  –  zgłoszenie wieńca dożynkowego - Wieniec Zespół   

   Śpiewaczy Górnianecki zajął I miejsce w Powiecie 

- Udział w Wojewódzkich Dożynkach w Wojewódzkim Domy Kultury w Kielcach i Katedrze           

  w Kielcach – Wieniec Dożynkowy reprezentujący gminę Górno zajął  III miejsce uwity przez  

  Zespół  Śpiewaczy Górnianecki  

- Chóralne Życzenia Mikołajkowe – Publikacja Piosenki na YouTube (chór)  

- GOK na Nowy Rok – Życzenia Zespołu GOK – Publikacja na YouTube 

- Udział w 54 Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym   

   Zespół Śpiewaczy Górnianecki  

- Udział w XV Świętokrzyski Jarmark Agroturystyczny ( II miejsce za etnobłyskotkę KGW   

  Radlinianki, Skorzeszanki) 

- Promocja Gminy podczas RK Studio Międzynarodowego Festiwalu Sportów Plażowych Kielce       

  2020 

           Sukcesy Kulinarne. 

- Udział w XIII Konkursie na Najsmaczniejszą Potrawę Powiatu Kieleckiego "Drobiowe   

  Przysmaki" –  III miejsce dla Gminnego Koła Gospodarzy uczestniczyły również KGW   

  Skorzeszanki, KGW Ekobabki, 

- Udział w konkursie Polska Wieś Smakuje – NIKiDW  - III miejsce zajęło Koło Gospodyń   

  Wiejskich  Radlinianki  

- Udział w Konkursie kulinarnym „Wiejskie czekadełko” podczas XV Świętokrzyskiego Jarmarku    

  Świętokrzyskiego -  II miejsce dla KGW Skorzeszanki 

          Inwestycje remonty i zakupy. 

- Zakup wyposażenia art. biurowych, środków czystości, doposażenie GOK i Gminnej Orkiestry     

  Dętej,  
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- Dofinansowanie zakupu stroi ludowych dla KGW Leszczynianki, KGW Korale Radostowej , Koła   

  Gospodarzy Wiejskich, Chór Cants Pellis  na łączną kwotę 6 720,00 zł. 

- Remonty: - usunięcie usterki i zabezpieczenie komina oraz naprawa sufitu przy wyjściu z kotłowni  

  na zewnątrz wyjściem ewakuacyjnym w GOK Krajno-Parcele. 

   W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Nauczycieli i Wychowawców w Kielcach  w Gminnym 

Ośrodku w Górnie i Krajnie-Parcele odbywały się zajęcia dla dzieci: 

- Informatyka 

- Robotyka 

- Język angielski 

- Język polski 

- Spotkania z psychologiem  

- Spotkania z prawnikiem 

W ramach zajęć dla dzieci z projektu został zorganizowany wyjazd na ferie do Niedzicy. 

         Pozyskane dofinansowania przez Gminny Ośrodek Kultury w Górnie 2020: 

- Realizacja projektu „Sieć Kultura” współfinansowanego z Narodowego Centrum Kultury. 

  W ramach projektu zorganizowano 5 wydarzeń kulturalnych i opracowano diagnozę kulturalną    

  gminy Górno. Całkowity koszt – 31 340,01 zł, z czego  30 000,00 zł – dofinansowanie a 1 340,01  

  wkład własny. 

         Gminny Ośrodek Kultury w Górnie pozyskał środki przy współpracy ze 

Stowarzyszeniem Razem na rzecz gminy Górno w 2020: 

- pochodzące z budżetu gminy Górno na realizację zadań publicznych na zadania pn.: - „Dożynki  

  Gminne 2020” – 15 600 zł; 

- pochodzące ze Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Wokół Łysej Góry”: projekt pt.  

  „Żyjemy zdrowo i kolorowo” – 9 228,00 zł  - projekt w trakcie realizacji, 

- pochodzące z ŚBRR Kielce: projekt pt. „ Kulturalni w Górno i Masłowie – cykl warsztatów” –  

  99 641,00 zł. W ramach pozyskanych środków przeprowadzono cykl warsztatów z Orkiestrą Dętą  

  zostały stały zakupione letnie koszule mundurowe dla 30 członków Orkiestry Dętej, oraz  

  instrumenty: saksofon altowy, saksofon tenorowy, trąbka, dzwonki orkiestrowe, 

- pochodzące z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie publiczne: - „Znaczenie chleba w życiu      

  człowieka” – 2000,00 zł. - z środków finansowych pozyskanych z Urzędu Marszałkowskiego  

  został nagrany filmik pt. „Chleb – Boski dar”. 
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          XII. Pozostałe zadania 

          Statystyka wykonywanych zadań z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw 

Obywatelskich wg stanu na 31.12.2020 roku. 

⎯ Liczba mieszkańców gminy (wg ewidencji)  - 14576 

⎯ Ilość decyzji o wymeldowaniu                       -         4 

⎯ Ilość decyzji o zameldowaniu                        -          0  

⎯ Ilość kobiet objętych rejestracją wojskową - rocznik 2002         - 80 kobiet 

⎯ Ilość mężczyzn objętych rejestracją wojskową - rocznik 2002   - 81 mężczyzn. 

Ilość wprowadzonych nazw ulicy. 

⎯ W miejscowości Cedzyna             -  1 

⎯ W miejscowości Górno                - 18 

Dane z zakresu USC 

⎯ Ilość aktów urodzeń wprowadzonych do źródła            - 412 

⎯ Ilość aktów małżeństwa wprowadzonych do źródła      - 458 

⎯ Ilość aktów zgonu wprowadzonych do źródła               - 348 

⎯ Ilość wpisów do ewidencji działalności gospodarczej  -    80 

⎯ Ilość wykreśleń z ewidencji dział. gospodarczej           -    28 

⎯ Ilość wyjazdów jednostek OSP do akcji                        -  202 

⎯ Ilość rozpatrzonych wniosków o paliwo                       -  718 

      Koszty realizacji Programu Zapobiegania Bezdomności Zwierząt w 2020 roku wyniosły 

34.190 zł. 

 

 

                                                                                                                                                    

 

                                                                                                                                                                                         

 

 


