
1 
 

 

 

 
 

 

 

 

Imielno, maj 2019 roku 

 



2 
 

 
 
I. INFORMACJE OGÓLNE 

  Gmina Imielno 

      Zgodnie z wprowadzoną w 2018 r. nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym, Wójt 

Gminy co roku do 31 maja przedstawia Radzie Gminy raport o stanie gminy. Raport 

podsumowuje działalność samorządu gminnego w roku poprzednim. 

     Informacje zawarte w niniejszym  dokumencie posłużą mieszkańcom Gminy Imielno 

do zwiększenia wiedzy na temat funkcjonowania samorządu gminy, a także staną się 

podstawą do prowadzenia dialogu na temat przyszłości gminy. 

    Gmina Imielno to gmina wiejska położona w południowo – wschodniej części powiatu 

jędrzejowskiego w województwie świętokrzyskim. Zgodnie z administracyjnym 

podziałem kraju, Gmina Imielno graniczy z pięcioma gminami: 

- od zachodu z Gminą Jędrzejów (powiat jędrzejowski), 

- od północy z Gminą Sobków (powiat jędrzejowski), 

- od wschodu z Gminą Kije i Gminą Pińczów (powiat pińczowski), 

- od południa z Gminą Michałów (powiat pińczowski).  

 

Gmina Imielno na tle powiatu jędrzejowskiego (Źródło: www.gminy.pl) 

 
Powierzchnia Gminy Imielno wynosi 101,01 km2, co stanowi około 8% całkowitej 

powierzchni powiatu jędrzejowskiego i około 0,9% powierzchni województwa 

świętokrzyskiego. W skład gminy wchodzą 22 miejscowości skoncentrowane w 21 

sołectwach: Bełk, Borszowice, Dalechowy, Dzierszyn, Grudzyny, Helenówka, Imielnica, 

Imielno, Jakubów, Karczunek, Kawęczyn, Mierzwin, Motkowice, Opatkowice Cysterskie                              

i Opatkowice Pojałowskie, Opatkowice Drewniane, Opatkowice Murowane, Rajchotka, 

Sobowice, Stawy, Wygoda, Zegartowice. 

 



3 
 

Gmina Imielno położona jest w odległości około 44 km od Kielc. Gmina posiada korzystny 

układ komunikacyjny. Przez północną część gminy przebiega droga krajowa nr 78, 

łącząca tereny wschodnie z Katowicami i południowo – zachodnimi obszarami kraju. 

Uzupełnienie sieci drogowej są drogi powiatowe, które zapewniają połączenie gminy z 

ważnym węzłem komunikacyjnym w Jędrzejowie oraz drogi gminne  i wewnętrzne. Drogi 

gminne spełniają funkcje obsługi obszaru sołectwa i drugorzędnych powiązań na jego 

obrzeżach a także służą jako drogi dojazdowe do użytków rolnych. Drogi gminne w 

przewadze posiadają słabe nawierzchnie, braki w poboczach, odwodnieniu i wymagają 

interwencji. 

Gmina Imielno odznacza się wysokimi walorami turystycznymi i rekreacyjnymi. 

Położona jest we fragmencie rozległej jednostki tektonicznej zwanej Niecką Nidziańską. 

Obszar gminy znajdujący się w regionie Niecki i Nidy obejmuje dwa subregiony: 

Płaskowyż Jędrzejowski, zajmujący 80% powierzchni i występujący w północno – 

zachodniej części gminy oraz Dolinę Nidy obejmującą 20% powierzchni w części 

południowo – wschodniej. Cały obszar Gminy Imielno należy do zlewni rzeki Wisły. We 

wschodniej części gminy z północy na południe przepływa rzeka Nida. Wschodnia część 

gminy, należąca do Doliny Nidy ma charakter zabagnionej doliny z licznymi terasami.                   

W tym rejonie utworzony został Nadnidziański Park Krajobrazowy o powierzchni 22 875 

ha wraz z otuliną, której powierzchnia wynosi 17 559 ha. Część Parku i otuliny znajduje 

się na terenie Gminy Imielno. Tereny te objęte są również obszarami Natura 2000.  

Gmina Imielno stanowi lokalną wspólnotę samorządową tworzoną przez jej 

mieszkańców. Zarządza nią Rada Gminy składająca się z 15 radnych. Wójt Gminy Imielno 

jest jednoosobowym organem wykonawczym gminy. Jednostką administracyjną gminy 

jest Urząd Gminy w Imielnie.  

Urząd Gminy w Imielnie wykonuje zadania gminy wynikające z ustawy, zadania zlecone  

z zakresu działań organów administracji rządowej, zadania wynikające z porozumień 

zawartych pomiędzy gminą a jednostkami samorządu terytorialnego oraz inne zadania 

określone statutem, uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy. Zadania te 

realizowane są poprzez poszczególne referaty lub samodzielne stanowiska pracy 

utworzone w urzędzie.  

 

Wykaz jednostek organizacyjnych i instytucji funkcjonujących na terenie Gminy Imielno: 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Imielnie,  

Gminny Ośrodek Zdrowia w Imielnie,  

Ośrodek Zdrowia w Opatkowicach Murowanych,  

Gminna Biblioteka Publiczna w Imielnie,  

Centrum Usług Wspólnych w Imielnie, 

Samorządowa Szkoła Podstawowa w Imielnie,  

Samorządowa Szkoła Podstawowa w Mierzwinie, 

Samorządowa Szkoła Podstawowa  w Motkowicach. 
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II. SYTUACJA FINANSOWA GMINY 

2.1 Dochody budżetowe 

Wykonane dochody budżetu gminy za 2018 rok zamknęły się kwotą  21.886.012,86 zł,                                    

z czego: 

dochody bieżące       -  20.384.588,29 zł,  

dochody majątkowe  -     1.501.424,57 zł, 

- Dochody własne stanowią kwotę – 3.933.778,63 zł,  tj. 17,97 %  dochodów ogółem 

- Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa –  1.559.494,28  zł,                                   

tj. 7,13 %, 

- Subwencja ogólna -  7.773.949,00 zł,  tj. 35,32 %  

  z czego: 

  subwencja oświatowa -  3.456.051,00 zł  

  subwencja wyrównawcza -  4.124.180,00 zł 

  subwencja równoważąca – 193.718,00 zł 

- Dotacje na zadania zlecone z administracji rządowej – 6.539.744,70 zł,  tj. 29,06 % 

- Dotacje na zadania własne – 693.399,77 zł,  tj. 3,17 % 

- Dotacje celowe na podstawie porozumień –     39.272,06 zł,  tj. 0,18 % 

- Wpłaty mieszkańców na inwestycje – 284.881,75 zł,  tj. 1,30 % 

- Środki na inwestycje z budżetu U.E.  – 773.894,27 zł,  tj. 3,54 % 

- Dotacje na inwestycje z budżetu państwa i województwa – 287.598,00 zł, tj. 1,32 % 

Dochody własne budżetu przedstawiają się następująco: 

 - podatek rolny           629.660,94 zł   

 - podatek leśny             35.913,36 zł 

 - podatek od nieruchomości         617.892,08 zł 

 - podatek od środków transportowych        134.929,56 zł 

 - opłata skarbowa             14.489,00 zł 

 - opłata eksploatacyjna            38.778,00 zł 

 - opłata od czynności cywilno-prawnych          66.173,00 zł 

 - podatek od spadków i darowizn           23.655,14 zł 

 - odsetki za zwłokę             19.836,36 zł 

 - karta podatkowa                   610,00 zł 
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 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych       64.365,05 zł 

 - sprzedaż mienia komunalnego         155.050,55 zł 

 - użytkowanie wieczyste               3.550,13 zł 

 - sprzedaż wody           384.701,11 zł 

 - opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu         59.714,55 zł 

 - wpływy z różnych opłat administracyjnych         22.031,56 zł 

 - wpływy z usług-stołówki szkolne        192.159,00 zł 

 - wpływy z różnych dochodów i rozliczeń                               283.543,65 zł 

- opłaty za odpady komunalne         231.353,37 zł 

- odpłatność dłużników alimentacyjnych                                               11.917,38 zł 

- rozliczenie z lat ubiegłych                                                                                    943.454,84 zł 

_________________________________________________________________________  

Razem dochody własne                   3.933.778,63 zł 

2.2  Wydatki budżetowe 

Wykonane wydatki budżetowe gminy za 2018 rok opiewają na kwotę  21.201.036,82 zł,                         

z czego wydatki majątkowe w kwocie  2.833.553,49 zł oraz wydatki bieżące 

18.367.483,33 zł 

Do wydatków bieżących należy: 

 - utrzymanie szkół, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych                  5.664.775,95 zł                                                    

- gospodarka odpadami komunalnymi                                                                 252.805,23 zł 

 - dożywianie w szkołach i stypendia                                                                   336.543,00 zł 

 - utrzymanie Centrum Usług Wspólnych                                                            389.156,80 zł 

 - utrzymanie administracji samorządowej                                                      2.610.055,20 zł 

 - utrzymanie i bieżące remonty dróg                                                                    123.527,26 zł 

 - utrzymanie bibliotek  - dotacje                                                                            146.606,41 zł 

 - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej                                                         578.299,44 zł 

- pomoc społeczna – zasiłki, zapomogi                                                             490.931,61 zł 

- świadczenia i zasiłki rodzinne                                                                           2.137.786,34 zł 

- świadczenia wychowawcze                                                                                3.457.139,32 zł 

 - zapewnienie funkcjonowania jednostkom OSP                                              121.170.39 zł 

 - oświetlenie uliczne                                                                                                  135.511.05 zł 
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 - dopłata do zatrudnienia pracowników interwencyjnych                            349.288,19 zł 

 - diety radnych, prowizje sołtysów                                                                       196.767,44 zł 

 - promocja gminy                                                                                              69.920,04 zł 

- utrzymanie bieżące i konserwacja wodociągów                                              330.704,58 zł 

- upowszechnienie kultury fizycznej                                                                  65.313,17 zł 

- zwrot podatku akcyzowego                                                                    422.985,59 zł 

- pozostała działalność – zadania zlecone, odsetki                                            488.196,32 zł 

W ramach wydatków majątkowych finansowano: 

- budowa chodników                                                                                                   90.000,00 zł 

- przebudowa dróg                                                                                                    482.922,62 zł 

- przebudowa budynków komunalnych                                                                68.916,25 zł 

- zakup 2 szt. samochodów dla OSP                                                                        85.500,00 zł  

- remonty strażnic OSP                                                                                               81.518,52 zł 

- budowa wodociągów                                                                                          1.647.649,42 zł 

- Odnawialne Źródła Energii                                                                                       8.610,00 zł 

- budowa pomnika                                                                                                       21.137,48 zł 

- instalacja siłowni zewnętrznych i urządzenie świetlic wiejskich            342.299,20 zł 

- dotacja dla PSP na zakup samochodu                                                                    5.000,00 zł 

Realizacja wydatków majątkowych stanowi 13,37 % w strukturze wydatków 

wykonanych ogółem. 

2.3  Wynik wykonania budżetu 

Realizacja dochodów budżetowych w kwocie 21.886.012,86 zł, a wydatków w kwocie 

21.201.036,82 zł oznacza zamknięcie roku budżetowego dodatnim wynikiem 

finansowym w wysokości 684.976,04 zł. 

Przychody budżetu po stronie wykonania wynoszą 483.617,14 zł – są to środki 

wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. 

Rozchody budżetu – 481.896,98 zł – spłata kredytów i pożyczek. 

Stan zadłużenia na koniec 2018 roku z tytułu kredytów i pożyczek wynosi 4.745.000,00 

zł. 

Zobowiązania 

Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych. 
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Należności 

Należności z tytułu zaległości w podatkach oraz innych należnościach niepodatkowych 

stanowią kwotę 641.136,78 zł, z czego: 

- podatki i opłaty –                 194.694,40 zł 

- sprzedaż wody –                    37.374.30 zł 

- czynsze –                                    5.077,08 zł 

- odpady komunalne –             26.105,07 zł 

- fundusz alimentacyjny –     377.885,93 zł 

Wszystkie zaległości objęte są postępowaniem egzekucyjnym. 

Na zatrudnienie osób bezrobotnych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych                                    

z Powiatowego Urzędu Pracy  otrzymaliśmy kwotę 299.059,63 zł.  

 

III. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 

3.1  Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności                      

i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania. 

Lp. Źródło dochodów Dochody 
uzyskane 
za 2018 

rok 

Dochody 
planowane 

na 2019 
rok 

Dynamika  
(w%)  

5/4 

Klasyfikacja  (dział, 
rozdział. paragraf) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

I. Wpływy ze sprzedaży 
składników majątkowych, w 
tym: 

149 438,55 170 000,00   

 - sprzedaż lokali mieszkalnych - -  - 

 -sprzedaż lokali użytkowych - -  - 

 -sprzedaż gruntów - 50 000,00  700                    70005                        
§ 0770 

 -sprzedaż nieruchomości 
zabudowanych 

149 438,55 120 000,00  700                    70005                       
§ 0770 

 -sprzedaż innych składników 
majątkowych 

- -  - 
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II. Wpływy z opłat za 
użytkowanie wieczyste, w 
tym: 

3 035,22 4 000,00   

 Opłaty pierwsze _ -  - 

 Opłaty roczne 3 035,22 4 000,00  700                    70005                         
§ 0550 

III. Wpływy z przekształcenia 
użytkowania wieczystego we 
własność 

5 612,00 -  - 

IV. Wpływy z najmu, w tym: 46 347,36 44 000,00   

 Lokali użytkowych 22 840,56 22 000,00  700                    70005                        
§ 0750 

 Lokali mieszkalnych 23 506,80 22 000,00  700                       70005                        
§ 0750 

V. Wpływy z dzierżawy 
składników majątkowych 

15 523,11 16 000,00  700                      70005                               
§ 0750 

VI. Wpływy za administrowanie - -  - 

VII. Wpływy za trwały zarząd 514,91 800,00  700                     700005                       
§ 0470 

VIII. Dywidendy - -  - 

IX. Inne wpływy(jakie?) - -  - 
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3.2  Dane o nieruchomościach we władaniu Gminy Imielno 

Lp. Rodzaj zabudowy                                     

/Podział wg. podstawowej funkcji 

użytkowej 

Jednost

ka 

miary 

Art. 267ust.1 pkt.3a  u .o. f p. 

Prawo własności 

 

Art. 267ust.1 

pkt.3b u. o. f. p.                       

Inne niż własność 

prawa majątkowe 

+ posiadanie 

 

ilość (j.m.) Wartość ilość 

(j.m.) 

Wartoś

ć 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

   1. Użytki rolne, w tym : ha 9,9538 18 200 - - 

 -grunty orne ha 6,8427 13 050 - - 

 -sady ha - - - - 

 -łąki trwałe ha - - - - 

 -pastwiska trwałe ha 3,1111 5 150 - - 

 -grunty rolne zabudowane ha - - - - 

 -grunty pod stawami ha - - - - 

 -rowy ha - - - - 

2. Grunty leśne oraz zadrzewione i 

zakrzewione, w tym: 

ha 3,9900 5 000 - - 

 -lasy ha 2,1100 2 100 - - 

 -grunty zadrzewione i zakrzewione na 

użytkach rolnych 

ha 1,8800 2 900  - 

3. Grunty zabudowane i zurbanizowane, 

w tym: 

ha 25,6307 238 949 - - 

 -tereny mieszkaniowe ha 0,3814 2 640,00 - - 

 -tereny przemysłowe ha 4,0049 27 260 - - 

 -inne tereny zabudowane ha 19,5234 203 239   
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 -zurbanizowane tereny 

niezabudowane lub w trakcie 

zabudowy 

ha 0,6010 4 710 - - 

 -tereny rekreacyjno-wypoczynkowe ha - - - - 

 -użytki kopalne ha 1,1200 1 100 - - 

4. -tereny komunikacyjne., w tym: ha 57,9632 864 147 - - 

  Grunty pod drogami ha 57,9632 864 147 - - 

 Tereny kolejowe ha - - - - 

 Inne tereny komunikacyjne ha - - - - 

5. Grunty pod wodami, w tym: ha - - - - 

 -grunty pod wodami 

powierzchniowymi płynącymi 

ha - - - - 

 -grunty pod wodami 

powierzchniowymi stojącymi 

ha - - - - 

6. Nieużytki ha 10,7800 14 340 - - 
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3.3  Długotrwałe aktywa finansowe 
 
Wartos c  nominalna udziało w lub akcji posiadanych przez Urząd Gminy Imielno w 
spo łkach wg stanu na koniec 2018 roku oraz dochody z tego mienia. 

 
 

Lp. 

 
Nazwa Spo łki 

Wartos c  
udziało 
w              
i akcji 

Dochody z mienia /dywidendy/ 

Rok 2017 Plan na rok 2018 Plan na rok 2019 

Klasyfikacja 
(dział, rozdział, 

paragraf) 

 
Kwota 

Klasyfikacja 
(dział, 
rozdział, 
paragraf) 

 
Kwota 

Klasyfikac
ja (dział, 
rozdział, 
paragraf) 

 
Kwota 

1. S więtokrzyska 
Kolejka 
Dojazdowa 
ciuchcia Expres 
Ponidzie Sp. z 
o.o. 

23 000 - - - - - - 

         

 

3.4  Rzeczowe aktywa trwałe jednostki budżetowej wg załączonego wykazu:     

Lp.  

Gmina Imielno 

Jednostka 

miary 

Art.267ust.1 pkt 3a u. o f. p. 

Prawo własności 
Art.267ust.1 pkt 3b u. o 

f. p. inne niż własność 

prawa majątkowe+ 

posiadanie 

jednostki budżetowe 
Ilość Wartość 

(w  zł.) 
Ilość Wartość 

(w  zł.) 
1 2 3 4 5 6 7 

ŚRODKI  TRWAŁE: 30 173474   
1 Grupa 0 – Grunty: ha 108,3177 1 140 636   

 Grunty orne ha 6,8427 13 050   

 Łąki trwałe ha 0 0   

 Pastwiska trwałe ha 3,1111 5 150   

 Grunty rolne zabudowane  ha 0 0   

 Lasy ha 2,1100  2 100   

 Grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach 

rolnych 

ha 1,8800 2 900   

 Tereny mieszkaniowe ha 0,3814 2 640   

 Tereny przemysłowe ha 4,0049 27 260   

 Inne tereny zabudowane  ha 19,5234 203 239    

 Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie 

zabudowy 

ha 0,6010 4 710   

 Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe ha 0 0   

 Użytki kopalne ha 1,1200 1 100   

 Drogi /tereny komunikacyjne, grunty pod drogami/ ha 57,9632 864 147   

 Nieużytki ha 10,7800 14 340   

2 Grupa 1 - Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo 

do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe 

prawo do lokalu mieszkalnego: 

szt. 34 9 497 099   

 Budynki biurowe szt. 2 981 220   

 Budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej szt. 2 524 500   

 Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki 

sportowe 

szt. 8 6 848 952    

 Pozostałe budynki niemieszkalne szt. 19 1 040 404   
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 Lokale mieszkalne, spółdzielcze własnościowe prawo 

do lokalu mieszkalnego 

szt. 3 102 023   

3 Grupa 2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej: szt. 686 18 597 987   

 Rurociągi, linie telekomunikacyjne i 

elektroenergetyczne, przesyłowe 

szt. 18 4 805 861   

 Rurociągi sieci rozdzielczej oraz linie 

telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, rozdzielcze 

szt. 572 6 811 351   

 Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe szt. 64 5 520 412   

 Budowle sportowe i rekreacyjne szt. 19 1 216 741   

 Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie 

indziej nie sklasyfikowane 

szt. 13 243 622   

4 Grupa 3 – Kotły i maszyny energetyczne: szt. 11 55 009   

 Kotły grzewcze szt. 11 55 009   

5 Grupa 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego 

zastosowania: 

szt. 13 139 711   

 Zespoły komputerowe szt. 11 134 063         

 Drukarki i ksera szt. 2 5 648   

6 Grupa 5 –Maszyny, urządzenia i aparaty 

specjalistyczne: 

szt. 1 14 000   

 Maszyny i narzędzia pielęgnacyjne szt. 1 14 000   

7 Grupa 6 – Urządzenia techniczne: szt. 8 53 586   

 Urządzenia alarmowe i sygnalizacyjne szt. 1 3 948   

 Pozostałe urządzenia dla radiofonii, telewizji i 

telekomunikacji 

szt. 7 49 638   

8 Grupa 7 – Środki transportu: szt. 11 639 543   

 Samochody osobowe szt. 2 121 472   

 Samochody specjalne szt. 6 111 361   

 Pojazdy samochodowe przeznaczone konstrukcyjnie 

do przewozu dziesięciu lub więcej osób, włączając 

kierowcę 

szt. 3 406 710   

9 Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i 

wyposażenie, gdzie indziej nie sklasyfikowane: 

szt. 7 35 903   

 Wyposażenie techniczne dla prac biurowych szt. 1 4 011   

 Wyposażenie techniczne kuchni szt. 5 28 092    

 Wyposażenie planu zabaw szt. 1 3 800    

ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE - INWESTYCJE 

ROZPOCZĘTE  

szt. 0 0   

ZALICZKI NA ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE 

(INWESTYCJE) – ŚRODKI PRZEKAZANE NA 

POCZET INWESTYCJI 

- - -   

OGÓŁEM RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE: 30 173474   

 
3.5  Dane o nieruchomościach zabudowanych i lokalach we władaniu Gminy 
Imielno 
Nieruchomości zabudowane /budynki/ 
 

Lp. Rodzaj zabudowy 

/Podział wg. podstawowej 

funkcji użytkowej 

Jednostka 

miary 

Art. 267ust.1 pkt.3a  u .o. f p. 

Prawo własności 

Art. 267ust.1pkt.3b u. o. .f p. 

Inne niż własność prawa majątkowe 

+ posiadanie 

 

 

ilość  

(j.m.) 

Wartość ilość  

(j.m.) 

Wartość  

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.  

 Budynki niemieszkalne  

w tym: 

Szt. 31 9 395 076  - -  

1 Budynki przemysłowe Szt. - - - -  

2 Budynki transportu i łączności Szt.   - -  
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3 Budynki handlowo-usługowe Szt. - - - -  

4 Zbiorniki ,silosy i budynki 

magazynowe 

Szt. - - - -  

5 Budynki biurowe Szt. 2 981 220 - -  

6 Budynki szpitali i inne budynki 

opieki zdrowotnej 

Szt. 2 524 500 - -  

7 Budynki oświaty, nauki i kultury 

oraz budynki sportowe  

Szt. 8 6 848 952 - -  

8 Budynki produkcyjne, usługowe      

i gospodarcze dla rolnictwa 

Szt. - - - -  

9 Pozostałe budynki niemieszkalne Szt. 19 1 040 404 - -  

 Budynki mieszkalne w tym: Szt. 3 102 023 - -  

10 Lokale mieszkalne, spółdzielcze 

własnościowe prawo do lokalu 

mieszkalnego 

Szt. 3 102 023  - -  

                                                                                                
 
3.6  Lokale 
 

    

Lp. Rodzaj zabudowy Jednostka 

miary 

Art. 267ust.1pkt.3a u. o.f. p. 

Prawo własności 

 

Art. 267ust.1pkt.3b u. o .f. p. 

Inne niż własność prawa 

majątkowe + posiadanie 

 

ilość 

(j.m.) 

Wartość ilość 

(j.m.) 

Wartość  

1 Lokale mieszkalne Szt. 3 102 023 - -  

 Lokale socjalne Szt. - - - -  

2 Lokale użytkowe Szt. - - - -  

 

3.7  Zmiany w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej 

informacji określone w art. 267 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o finansach publicznych 

W stosunku do poprzedniej informacji stan mienia komunalnego w ciągu 2018 roku 

uległ zmianie ze względu na: 

Zmniejszenia: 

1. Przekazanie działki nr 1340/1 o pow. 0,0021 ha położonej w miejscowości 

Motkowice na własność Skarbu Państwa pod budowę chodnika w Motkowicach przy 

drodze krajowej – 20,00 zł 

2. Przekazanie działki nr 161/5 o pow. 0,0075 ha położonej w miejscowości Motkowice 

na własność Skarbu Państwa pod budowę chodnika w Motkowicach przy drodze 

krajowej – 70,00 zł 

3. Likwidacja samochodu strażackiego Star 29 KJW 1506 Opatkowice Murowane 

poprzez złomowanie – 30 000,00 zł  

4. Sprzedaż działki nr 161/6 o pow. 0,2895 ha położonej w Motkowicach  – 2 730,00 zł 

5. Sprzedaż garażu przy agronomówce w Motkowicach – 1 221,66 zł 



14 
 

6. Sprzedaż budynku gospodarczego przy agronomówce w Motkowicach – 791,21 zł 

7. Sprzedaż Agronomówki w Motkowicach – 19 610,36 zł 

8. Sprzedaż działki nr 1014/3 o pow. 0,0500 ha położonej w Motkowicach (sprzedaż 

użytkowania wieczystego)    – 1 000,00 zł 

9. Sprzedaż działki nr 1014/2 o pow. 0,0500 ha położonej w Motkowicach (sprzedaż 

użytkowania wieczystego)  – 1 000,00 zł 

Zwiększenia: 

1. Nabycie działki nr 67/4 o pow. 0,1300 ha w Imielnicy (pod OSP) w wyniku 

komunalizacji – 3 250,00 zł 

2. Nabycie działki nr 67/6 o pow. 0,0500 ha w Imielnicy (pod OSP) w wyniku 

komunalizacji – 1 250,00 zł 

3. Ujawnienie budynku strażnicy OSP Imielnica – 25 000,00 zł 

4. Nabycie działki nr 12/2 o pow. 0,0128 ha w Opatkowicach Pojałowskich (pod drogę)                     

w wyniku darowizny - 600,00 zł 

5. Nabycie działki nr 13/2 o pow. 0,0038 ha w Opatkowicach Pojałowskich (pod drogę)                     

w wyniku darowizny - 250,00 zł 

6. Nabycie działki nr 14/2 o pow. 0,0042 ha w Opatkowicach Pojałowskich (pod drogę)                     

w wyniku darowizny - 250,00 zł 

7. Nabycie działki nr 15/2 o pow. 0,0073 ha w Opatkowicach Pojałowskich (pod dr4.gę)                        

w wyniku darowizny - 300,00 zł 

8. Nabycie działki nr 16/2 o pow. 0,0117 ha w Opatkowicach Pojałowskich (pod drogę)                       

w wyniku darowizny - 600,00 zł 

9. Nabycie działki nr 17/1 o pow. 0,0035 ha w Opatkowicach Pojałowskich (pod drogę)                         

w wyniku darowizny - 200,00 zł 

10. Nabycie działki nr 36/2 o pow. 0,0021 ha w Opatkowicach Pojałowskich (pod drogę)                       

w wyniku darowizny - 100,00 zł 

11. Nabycie działki nr 37/2 o pow. 0,0053 ha w Opatkowicach Pojałowskich (pod drogę)                       

w wyniku darowizny - 300,00 zł 

12. Nabycie działki nr 55/4 o pow. 0,0500 ha w Bełku (grunt orny) w wyniku darowizny 

– 500,00 zł 

13. Budowa sieci wodociągowej Imielno – Wygoda (ul. Wesoła – Wygoda) – 719 433,28 

zł 

14. Zakup samochodu pożarniczego Star P244L do OSP Opatkowice Murowane – 

42 500,00 zł 

15. Zwiększenie wartości drogi gminnej 326005T Sobowice – Bełk – 200 215,40 zł 

16. Sieć wodociągowa Dzierszyn – Rajchotka – Karczunek – 460 829,26 zł 
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17. Zwiększenie wartości strażnicy OSP Opatkowice Murowane poprzez malowanie 

pokrycia dachowego oraz remont elewacji, garażu i ogrodzenia – 26 602,50 zł 

18. Nabycie działki nr 247 o pow. 0,0600 ha w Mierzwinie (pod OSP) w wyniku 

zasiedzenia – 10 000,00 zł 

19. Budowa placu zabaw w miejscowości Zegartowice – 32 066,00 zł 

20. Budowa sieci wodociągowej Sobowice – Bełk – Kwasków – 75 979,33 zł 

21. Droga wewnętrzna Helenówka – Imielnica nr ewid. 431 i 433 – 89 934,91 zł 

22. Droga wewnętrzna nr ewid. 1137 (ul. Cmentarna) w Motkowicach – 71 574,94 zł 

23. Przebudowa drogi gminnej 326006T Jakubów – Dalechowy – 41 101,32 zł 

24. Droga wewnętrzna nr ewid. 164, 37/2, 36/2, 17/1, 16/2, 15/2, 14/2, 13/2, 12/2,                  

w Opatkowicach Pojałowskich – 34 289,95 zł 

25. Przebudowa drogi gminnej 326003T Grudzyny – Zawale Niegosławskie – 45 806,10 

zł 

26. Zwiększenie wartości budynku po byłej szkole w Helenówce poprzez wykonanie 

ogrodzenia działki – 33 187,63 zł 

27. Zwiększenie wartości strażnicy w Imielnicy poprzez modernizację świetlicy 

wiejskiej – 50 103,47 zł 

28. Zwiększenie wartości strażnicy w Borszowicach poprzez modernizację świetlicy 

wiejskiej – 40 064,90 zł 

29. Budowa otwartych stref aktywności w miejscowościach: Sobowice, Mierzwin, 

Opatkowice Murowane, Imielno, Motkowice – 184 601,70zł 

30. Sieć wodociągowa Sobowice – Bełk Męcznik – 112 770,92 zł 

31. Zwiększenie wartości strażnicy OSP w Motkowicach poprzez wykonanie centralnego 

ogrzewania – 25 089,87 zł 

32. Zwiększenie wartości strażnicy OSP w Imielnie poprzez wykonanie robót 

modernizacyjno – remontowych na części garażowej budynku – 29 826,15 zł 

33. Zwiększenie wartości budynku po byłej bibliotece w Imielnie ul. Główna poprzez 

modernizację budynku – 25 995,27 zł. 

3.8  Zasoby materialne Gminy 

Zasób nieruchomości gminy Imielno na dzień 31 grudnia 2018 r. stanowił ogólną 

powierzchnię 101,4595 ha w tym: 

Grunty orne: 6,8427 ha, Pastwiska trwałe: 3,1111 ha, Lasy: 2,11 ha, Grunty zadrzewione                                

i zakrzewione na użytkach rolnych: 1,8800 ha, tereny mieszkaniowe: 0,3814 ha, Tereny 

przemysłowe: 4,0049 ha, Inne tereny zabudowane: 12,6652 ha, Zurbanizowane tereny 

nie zabudowane lub w trakcie zabudowy: 0,6010 ha, Użytki kopalne: 1,1200 ha, Drogi: 

57,9632 ha, Nieużytki: 10,7800 ha. 
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Gmina Imielno posiada aktualny Plan wykorzystania zasobu nieruchomości sporządzony                         

w oparciu o art. 25 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce 

nieruchomościami zatwierdzony zarządzeniem Wójta Gminy Imielno nr 13.2017 z dnia 

26 kwietnia 2017 r. 

- nieruchomości oddane w trwały zarząd: 6,7001 ha oraz udział wynoszący 

158113/170000  w pow. 0,1700 ha w tym: Mierzwin dz. nr 172 o pow. 1,4009 ha /Zespół 

Szkół w Mierzwinie/, Imielno dz. nr 99 o pow. 2,0580 ha / Samorządowa Szkoła 

Podstawowa/, Motkowice dz. nr 1017/9 o pow. 3,2412 ha  / Zespół Szkół w 

Motkowicach/, Imielno dz. nr 115/3 o pow. 0,1700 ha w trwały zarząd oddany udział w 

gruncie wynoszący 158113/170000 dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  udział 

56377/170000, Gminnej Biblioteki Publicznej  udział 58021/170000 i Centrum Usług 

Wspólnych udział 42715/170000 – powyższe udziały zostały oddane w 2018 roku. 

- nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste – 2,2400 ha w tym: Imielno dz. nr 

115/7 o pow. 0,3900 ha, dz. nr 92/8 o pow. 0,0300 ha, Opatkowice Drewniane dz. nr 

109/2 o pow. 0,0300 ha, Opatkowice Murowane dz. nr 38/16 o pow. 0,1200 ha, dz. nr 

38/17 o pow. 1,2100 ha, dz. nr 692/3 o pow. 0,4600 ha,  

- nieruchomości oddane w dzierżawę – 0,0376 ha w tym. Imielno dz. 488/2 

wydzierżawiona pow. 0,0120 ha, Imielno dz. nr 115/11 wydzierżawiona pow. 0,0058 ha, 

Mierzwin dz. nr 172 wydzierżawiona pow. 0,0015 ha, Motkowice dz. nr 1017/13 

wydzierżawiona pow. 0,0015 ha, Opatkowice Murowane dz. nr 58/2 wydzierżawiona 

pow. 0,0168 ha, 

- nieruchomości oddane w użyczenie – 4,0892 ha oraz udział 11887/170000 w pow. 

0,1700 ha, 

 w tym:  

Borszowice dz. nr 892 o pow. 0,5700 ha /OSP Borszowice/, Dalechowy dz. nr 114/4  o 

pow. 0,1120 ha /OSP Dalechowy/, Grudzyny dz. nr 410/2 o pow. 0,3000 ha /OSP 

Grudzyny/, Imielno dz. nr 172 o pow. 0,3070 ha /OSP Imielno/, Jakubów dz. nr 213 o 

pow. 0,1600 ha /OSP Jakubów/, Motkowice dz. nr 1022/1 o pow. 0,0900 ha dz. nr 1022/2 

o pow. 0,0600 ha dz. 1021/7 o pow. 0,0406 ha dz. 1021/8 o pow. 0,0196 ha /OSP 

Motkowice/, Opatkowice Murowane dz. nr 58/2 o pow. 0,9100 ha /OSP Opatkowice 

Murowane/, Sobowice dz. nr 296 o pow. 0,3400 ha /OSP Sobowice/, Stawy dz. nr 905 o 

pow. 1,0000 ha /OSP Stawy/, Imielnica dz. nr 67/4 o pow. 0,1300 ha dz. nr 67/6 o pow. 

0,0500 ha / OSP Imielnica/, Imielno dz. nr 115/3 o pow. 0,1700 ha oddany w użyczenie 

udział wynoszący 11887/170000/Komenda Wojewódzkiej Policji w Kielcach/. 

W 2018 roku zostały oddane w użyczenie działki nr 67/4 i 67/6 w Imielnicy dla OSP 

Imielnica oraz udział wynoszący 11887/170000 w działce nr 115/3 w Imielnie dla 

Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach. 
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IV. INFORMACJA O REALIZACJI POLITYK, PROGRAMÓW , STRATEGII 

4.1 Strategia Rozwoju Gminy Imielno na lata 2016-2026 

„Strategia Rozwoju Gminy Imielno na lata 2016-2026” przyjęta Uchwałą Rady Gminy                    

w Imielnie nr XIX.123.2016 z dnia 29.12.2016r. Jest kluczowym elementem planowania 

rozwoju lokalnego. Jest to podstawowy instrument długofalowego zarządzania gminą, 

który określa strategiczne kierunki rozwoju gminy poprzez sformułowanie misji 

i docelowej wizji gminy w określonej perspektywie czasowej. Jest to również wybór 

długookresowych celów rozwojowych zapewniających urzeczywistnienie przyjętej wizji.  

„Strategia..." jest odpowiedzią na nieustannie zmieniające się wewnętrzne i zewnętrzne 

warunki gospodarowania oraz wzrost konkurencyjności otoczenia. Umożliwia ona 

efektywne gospodarowanie własnymi, ograniczonymi, zasobami. Do zasobów gminy 

należą: zasoby ludzkie i ich kondycja, stan infrastruktury społecznej i technicznej, stopień 

rozwoju gospodarczego i zagospodarowania przestrzeni, ale też środki finansowe. Jako 

dokument planistyczny, opierając się na diagnozie sytuacji społeczno – gospodarczej 

gminy, "Strategia..." jest zbiorem jasno sprecyzowanych potrzeb oraz wynikających z nich 

kierunków działania, które będą mieć wpływ na rozwój Gminy Imielno. 

Obszary priorytetowe i cele rozwoju Gminy Imielno 

Obszary priorytetowe 

Kapitał społeczny 

Lokalna gospodarka 

Infrastruktura techniczna i środowisko naturalne 

Cele strategiczne 

Poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego 

Konkurencyjna gospodarka lokalna i korzystne warunki do inwestowania 

Poprawa jakości życia mieszkańców gminy i ochrona środowiska naturalnego. 

4.2  Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Imielno na lata 2016 – 2022 

„Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Imielno na lata 2016 – 2022” przyjęty 

Uchwałą Rady Gminy w Imielnie nr XVII.105.2016 z dnia 09.09.2016r. 

Jest podstawowym dokumentem strategicznym, w którym zaplanowane mają zostać 

zadania dotyczące gospodarki niskoemisyjnej w gminie. PGN tematycznie zbliżony jest 

do dokumentu: 

„Założenia do Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. Jednak 

inaczej niż „Założenia” ma charakter strategiczny - ma bowiem charakter całościowy - 

dotyczy całej gminy i długoterminowy, koncentrujący się na podniesieniu efektywności 

energetycznej, zwiększeniu wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz redukcji 

emisji gazów cieplarnianych. Cele, które realizuje, związane są przede wszystkim z 

ochroną środowiska, a w mniejszym stopniu z bezpieczeństwem energetycznym. 

Posiadanie tego dokumentu zapewnia gminie dostęp do środków, które w sposób 
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bezpośredni przyczynią się do rozwoju lokalnej gospodarki z równoczesną dbałością  o 

stan środowiska naturalnego. 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Imielno ma na celu wywiązanie się z ustaleń 

zawartych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020 poprzez: 

- zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych; 

- zwiększenie ilości energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych; 

- podniesienie efektywności energetycznej a co za tym idzie redukcję zużycia energii 

finalnej; 

- poprawa jakości powietrza, zwłaszcza na obszarach, na których stwierdzono 

przekroczenie dopuszczalnych norm stężeń substancji w powietrzu i realizowane są 

programy ochrony powietrza (POP). 

4.3 Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Imielno na 

lata 2015-2032 

„Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Imielno na lata 

2015-2032” przyjęty Uchwałą Rady Gminy w Imielnie nr IX.54.2015 z dnia 21.10.2015r. 

Program został opracowany w celu zaplanowania działań zmierzających do likwidacji 

wyrobów azbestowych z terenu gminy, w oparciu o aktualne ilości tych wyrobów oraz 

obecne uwarunkowania prawno – ekonomiczne. Podstawowy cel, jakim jest usunięcie 

azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Imielno do 2032 roku, a przez 

to wyeliminowanie szkodliwego wpływu i niebezpiecznych dla zdrowia skutków 

działania azbestu. Dla osiągnięcia tego celu Program zakłada realizację kilku zadań, do 

których należą m.in.: inwentaryzacja i stworzenie bazy danych o lokalizacji istniejących 

wyrobów zawierających azbest, edukacja mieszkańców w zakresie szkodliwości azbestu, 

mobilizowanie właścicieli budynków do usunięcia wyrobów zawierających azbest 

poprzez system pomocy edukacyjnej i finansowej, odbiór odpadów azbestowych                                

z nieruchomości osób fizycznych  i prawnych, podjęcie działań w kierunku pozyskania 

funduszy ze źródeł zewnętrznych na realizację Programu oraz bieżący monitoring 

realizacji Programu i okresowe raportowanie jego realizacji władzom samorządowym 

oraz mieszkańcom. 

W 2018r. Gmina Imielno realizowała zadanie pn. „Utylizacja azbestu na terenie Gminy 

Imielno”. Przedsięwzięcie  obejmuje demontaż, transport i utylizację wyrobów 

zawierających azbest  i stanowiących pokrycia dachowe budynków mieszkalnych i 

gospodarczych należących do osób fizycznych, zlokalizowanych na terenie gminy 

Imielno. Wartość zadania 20 290,64zł. Na realizację zadania pozyskaliśmy 10 145,32zł ze 

środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  Środki 

własne gminy 10 145,32zł.  

4.4  Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych to uporządkowana, 

długoterminowa i przyszłościowa koncepcja polityki społecznej, której celem jest 

wsparcie osób dotkniętych izolacją oraz marginalizacją społeczną, a także stworzenie 

optymalnych warunków do funkcjonowania lokalnej społeczności. Istotnym elementem 
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Strategii jest wyrównywanie szans społecznych mieszkańców gminy Imielno poprzez 

współpracę wszystkich instytucji realizujących politykę społeczną. 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych przewiduje cztery cele strategiczne: 

1. aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych, długotrwale oraz ciężko chorych, 

2. działania z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, 

3. działania w obszarze przeciwdziałania bezrobociu, 

4. wzmocnienie potencjału instytucji i organizacji działających w obszarze pomocy 

społecznej.  

Do realizacji każdego z w/w celów przewidziano szereg działań wraz ze wskazaniem 

podmiotów realizujących. 

 

4.5 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok był kluczowym aktem prawnym, na 

podstawie którego prowadzona została realizacja działań związanych z profilaktyką                        

i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem narkomanii. 

Określał on lokalną strategię w zakresie profilaktyki oraz minimalizacji szkód 

społecznych  i indywidualnych wynikających  z nadużywania alkoholu i używania 

narkotyków. 

Podstawowymi celami Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok były: 

1. działania informacyjno – edukacyjne w celu poszerzenia wiedzy dzieci, młodzieży                             

i dorosłych mieszkańców Gminy Imielno na temat szkodliwości picia alkoholu   

oraz dostępnych formach i miejscach pomocy dla osób uzależnionych i ich rodzin, 

2. promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci                                  

i    młodzież oraz działań profilaktycznych promujących trzeźwy, zdrowy                                   

i bezpieczny tryb życia, 

3. zwiększenie umiejętności wychowawczych rodziców w celu sprawowania 

skutecznej kontroli nad dzieckiem, 

4. zwiększenie skuteczności egzekwowania prawa zakazującego sprzedaży alkoholu 

osobom nieletnim, 

5. tworzenie bazy materialnej, organizacyjnej i merytorycznej do realizacji 

programu. 

Do realizacji w/w celów zaplanowano cztery główne zadania, realizowane szeregiem 

metod. Dla każdego zadania przewidziano wskaźniki, które w 2018 roku zostały 

osiągnięte. 

Ogólna kwota wydatków w 2018 roku na działania związane z profilaktyką uzależnień 

wyniosła 59 730,43 zł. Wpływy w tzw. korkowego, czyli z zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych w 2018 roku wyniosły 59 714,55 zł, pozostała kwota wydatków                                   

w wysokości 15,88 zł została pokryta ze środków własnych gminy.  

Działania związane z profilaktyką uzależnień realizowane były w formie zadań, które 

były finansowane następująco: 

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych od alkoholu: 

- prowadzenie i utrzymanie Rodzinnego Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego do 

spraw uzależnień i przemocy – 11 515,00 zł, 
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- finansowanie opinii biegłych w przedmiocie uzależnienia oraz uiszczanie opłaty 

sądowej za złożone wnioski o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu 

odwykowemu – 4 160,00 zł. 

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy 

psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie: 

- sfinansowanie pobytu grupy dzieci na koloniach profilaktycznych oraz uczestnictwa na 

„Zielonej Szkole” – 12 618,00 zł, 

- udział w ogólnopolskich kampaniach społecznych o tematyce promującej rodzinę                           

i wartości rodzinne „Postaw na Rodzinę” oraz „Reaguj na przemoc” – 2 460,00 zł. 

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii,                                              

w szczególności dla dzieci i młodzieży: 

- zorganizowanie dla uczniów wszystkich trzech szkół na terenie gminy warsztatów 

profilaktycznych oraz programu o charakterze profilaktyki uzależnień, szkolenie dla 

nauczycieli w ramach kształcenia zawodowego, rekomendowanego do realizacji przez 

Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 14 050,00 zł, 

- turnieje i rozgrywki sportowe organizowane w szkołach z okazji Dnia Dziecka, 

wzbogacone o działania, które w swej tematyce zawierały treści profilaktyczne   – 

2 099,39 zł, 

- udział w ogólnopolskiej kampanii społecznej o tematyce przeciwalkoholowej „Zachowaj 

Trzeźwy Umysł” – 1 230,00 zł, 

- realizacja zajęć pozalekcyjnych dla młodzieży w formie rozgrywek sportowo – 

rekreacyjnych – 1 407,10 zł, 

- dofinansowanie imprez kulturalnych dla mieszkańców gminy, z uwzględnieniem 

promowania zdrowego sposobu spędzania czasu wolnego propagującego profilaktykę 

przeciwalkoholową – 7 000,00 zł. 

4. Wspomaganie i finansowanie działalności instytucji, stowarzyszeń, grup i osób 

fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych, przeciwdziałaniu 

narkomanii: 

- szkolenie dla Zespołu Interdyscyplinarnego, szkolenia dla Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zakup materiałów biurowych na 

potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zespołu 

Interdyscyplinarnego – 3 190,94 zł. 

Do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpłynęło 14 wniosków                                    

o zastosowanie przymusowego leczenia odwykowego. Wnioski składane były przede 

wszystkim przez najbliższych członków rodzin (10 wniosków), członków Zespołu 

Interdyscyplinarnego (3 wnioski) oraz kuratora (1 wniosek). Do Sądu Rejonowego                          

w Jędrzejowie złożono 10 wniosków o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu 

odwykowemu. 

W 2018 roku Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła 13 

posiedzeń. Wydano 4 postanowienia w sprawie zgodności lokalizacji punktu sprzedaży 

napojów alkoholowych. 
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4.6 Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy    w Rodzinie dla Gminy Imielno na lata 2017 – 2022 utworzony został w 

celu ograniczenia na terenie gminy skali problemu, jakim jest przemoc w rodzinie oraz 

zmniejszania jego negatywnych następstw w życiu społecznym i rodzinnym. Stanowi on 

strategiczny plan działań wobec problemu przemocy w rodzinie i realizowany jest przez 

wszystkie podmioty i instytucje zobligowane do podejmowania działań na rzecz 

przeciwdziałania przemocy       w rodzinie. 

Celem głównym Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Imielno na lata 2017 – 2022 jest 

podejmowanie wszelkich działań wśród społeczności lokalnej, prowadzących  do 

zmniejszenia skali zjawiska przemocy      w rodzinach na terenie gminy. Realizacja tego 

celu następuje poprzez realizację celów szczegółowych: 

1. podniesienie świadomości i wrażliwości społecznej na temat zjawiska przemocy                             

w rodzinie, 

2. zwiększenie pomocy i ochrony ofiar przemocy w rodzinie, 

3. zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych wobec osób stosujących 

przemoc  w rodzinie, 

4. ograniczenie występowania zachowań agresywnych wśród dzieci i młodzieży. 

Zaplanowane cele realizowane są poprzez szereg działań, a spodziewanymi efektami są: 

zmniejszenie rozmiarów zjawiska przemocy domowej, zwiększenie skuteczności                                 

i dostępności pomocy, zmniejszenie negatywnych następstw dla ofiar i świadków 

przemocy w rodzinie, spadek liczby przypadków przemocy w rodzinie, spadek liczby 

rodzin, w których interwencje podejmowane są wielokrotnie, zwiększenie społecznej 

wrażliwości i zaangażowania w problematykę przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

zwiększenie kompetencji służb, instytucji  i organizacji społecznych pracujących                                

w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej oraz poprawa współpracy w tym 

zakresie. 

 

4.7  Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2016 – 2018. 

Podstawowym założeniem Programu dla Gminy Imielno była szeroko rozumiana pomoc 

rodzinie wychowującej dziecko. 

Głównym celem realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016 – 2018 

dla Gminy Imielno było tworzenie warunków umożliwiających realizowanie spójnego 

systemu na rzecz wzmacniania rodziny w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – 

wychowawczych. Realizacja celu głównego została doprecyzowana czterema celami 

szczegółowymi: 

1. poprawa warunków socjalnych rodzin, pozwalających na prawidłowy rozwój 

dziecka  w środowisku rodzinnym, 

2. wspieranie rodziny w wychowaniu dziecka oraz w pełnieniu funkcji opiekuńczej                                 

i wychowawczej, 

3. wspieranie rodzin zagrożonych patologią, rodzin dysfunkcyjnych, 

4. umożliwienie powrotu dzieciom z pieczy zastępczej do rodzin biologicznych. 

Do realizacji założonych celów zaplanowano katalog działań i zadań wraz ze wskazaniem 

realizatorów. W programie przewidziano efekty, którymi winny być: spójny system  na 

rzecz wsparcia dla rodzin przeżywających trudności opiekuńczo – wychowawcze, 
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polepszenie sytuacji dziecka i rodziny, minimalizowanie negatywnych zachowań, 

ograniczanie sytuacji kryzysowych rodzin wymagających interwencji oraz ochrona dzieci 

przed umieszczaniem w pieczy zastępczej. 

4.8  Program współpracy Gminy Imielno z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2014-

2018 

 Program współpracy Gminy Imielno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2014-2018 został 

przyjęty przez Radę Gminy uchwałą Nr XXVIII.171.2013 z dnia 30 grudnia 2013 r.  

    Współpraca gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego polegała na realizacji zadań ze sfery 

publicznej, a w szczególności: 

a) podtrzymywaniu i upowszechnianiu tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz 

rozwojowi świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 

b) przeciwdziałaniu uzależnieniom i patologiom społecznym w ramach Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii, 

c) upowszechnianiu i wspieraniu kultury fizycznej poprzez organizację wydarzeń 

sportowych       i rekreacyjnych, które umożliwiły mieszkańcom Gminy aktywne spędzanie 

wolnego czasu. 

Zasadniczym celem Programu współpracy Gminy Imielno z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego jest budowa partnerstwa pomiędzy Gminą, a sektorem pozarządowym, 

które służyć ma realizacji zadań publicznych, m.in. promowaniu zdrowia i zdrowego stylu 

życia poprzez sport i kulturę fizyczną, budowaniu współodpowiedzialności mieszkańców 

za porządek i bezpieczeństwo publiczne czy rozwijaniu i propagowaniu idei 

samorządności oraz pobudzaniu aktywności społecznej mieszkańców. 

   Istotną częścią współpracy było także wsparcie organizacyjne przy prowadzonych 

przedsięwzięciach m.in.: 

- promowaniu działalności organizacji na stronie internetowej gminy, 

- współpraca przy organizacji zawodów i imprez sportowych, 

- współpraca z jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych działającymi na terenie 

gminy, min. poprzez bezpłatne użyczenie nieruchomości na działalność statutową, 

pomoc w organizacji zawodów strażackich, świąt i rocznic strażackich, 

- udostępnianie pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy, głównie na spotkania 

szkoleniowe i konferencje. 

 

4.9  Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Imielno 

Zgodnie z art. 11 ust. 1, ustawy o ochronie zwierząt (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz.122) 

zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom należy do zadań własnych gmin, a do 

kompetencji Rady Gminy w Imielnie należy przyjęcie programu zapobiegania 
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bezdomności zwierząt na podstawie art. 11a ust. 1 ww. ustawy. Reguluje on zasady opieki 

nad bezdomnymi zwierzętami i ograniczania problemu ich bezdomności.  

Celem Programu jest w szczególności:  

1) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy oraz poszukiwanie 

nowych właścicieli dla zwierząt, 

2) ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację psów                      

i kotów,  w tym kotów wolno żyjących,  

3) sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, 

4) edukacja mieszkańców w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt oraz 

obowiązków właścicieli wobec zwierząt domowych. 

W 2018 roku Gmina Imielno posiadała umowę na wyłapywanie i przetrzymywanie 

bezdomnych zwierząt z firmą JUKO Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 54/40, 42-400 Zawiercie. 

Koszty poniesione przez Gminę Imielno w związku z realizacją zadania przewidzianego 

ustawą o ochronie zwierząt w 2018 roku  wynosiły 37 084,00 zł. 

W 2018 roku Gmina Imielno zapewniła opiekę 22 bezdomnym zwierzętom. 

V. REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY 

 Stosownie do ustawy o samorządzie gminnym Wójt Gminy jest organem wykonawczym 

Gminy do którego zadań należy min. wykonywanie Uchwał Rady Gminy. 

     Rada Gminy składa się z 15 radnych, pracujących w 5  komisjach. 

1. Komisja Rewizyjna, 

2. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, 

3. Komisja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Budżetu, Finansów i Rolnictwa, 

4. Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych, 

5. Komisja Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Ochrony 

Środowiska, 

     Realizując  obowiązki nałożone przepisami ustawy samorządowej Wójt Gminy przy 

pomocy Urzędu Gminy realizował uchwały podjęte przez Radę Gminy w 2018 r. w sposób 

określony uchwałami. 

     W 2018 roku Rada Gminy obradowała i podejmowała stosowne uchwały zgodnie                           

z planem pracy rady. Wypełniając dyspozycję zawartą w planie pracy w 2018 roku Rada 

Gminy obradowała na 10 sesjach w tym 1 nadzwyczajnej i podjęła 60 uchwał.  

Sesje Rady Gminy na kto rych zostały podjęte uchwały: 

 

Sesja Rady Gminy w Imielnie  Nr  XXVII z dnia 30 stycznia 2018 roku 

-  Uchwała Nr XXVII.191.2018 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Imielno na lata 2018-2026.                                                                                                                                                                     

- Uchwała Nr XXVII.192.2018 w sprawie uchwalenia budz etu Gminy Imielno na 2018 

rok.  

- Uchwała Nr XXVII.193.2018 w sprawie nie wyraz enia zgody na wyodrębnienie                      

w budz ecie Gminy Imielno s rodko w stanowiących fundusz sołecki.           
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 - Uchwała Nr XXVII.194.2018 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki                                       

i Rozwiązywania Problemo w Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 

rok. 

- Uchwała Nr XXVII.195 w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Jędrzejowskiego                            

2018.  

- Uchwała Nr XXVII.196.2018 w sprawie podjęcia apelu dotyczącego odstąpienia od 

zawieszenia działalnos ci i zaprzestania udzielania s wiadczen  Oddziału Pediatrycznego 

Szpitala Specjalistycznego im. Władysława Biegan skiego w Jędrzejowie.                                                                                   

 

Sesja Rady Gminy w Imielnie  Nr  XXVIII  z dnia 28 marca 2018 roku 

- Uchwała Nr XXVIII.196.2018 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Imielno na lata  2018-2026.                                                                                                                                                 

- Uchwała Nr XXVIII.197.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno oraz 

zmieniająca budżet Gminy Imielno  na 2018 rok.                                                                                                                             

- Uchwała Nr XXVIII.198.2018 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Imielno w 

2018 roku.                                                                                                                                                                     

- Uchwała Nr XXVIII.199.2018 w sprawie podziału Gminy  Imielno na okręgi wyborcze, 

ustalenia ich granic  i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 

wyborczym.                                                                                                                                                                       

-  Uchwała Nr XXVIII.200.2018 w sprawie podziału Gminy Imielno na stałe obwody 

głosowania, ustalenia ich numero w, granic oraz siedzib obwodowych komisji 

wyborczych.                                                                                                                                                               

- Uchwała Nr XXVIII.201.2018 zmieniająca  Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia w Imielnie,                                                                                                                                                  

- Uchwała Nr XXVIII.202.2018 zmieniającą uchwałę w sprawie określenia przystanków 

komunikacyjnych, warunków  i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz 

ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których 

właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Imielno,                                                                                                                                                                                                          

- Uchwała Nr XXVIII.203.2018 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze 

przetargu lokalu użytkowego nieruchomości stanowiącego własność komunalną Gminy 

Imielno,                                                                                                                                                                    

– Uchwała Nr XXVIII.204.2018 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze 

bezprzetargowej lokalu mieszkalnego stanowiącego własność komunalna Gminy 

Imielno na rzecz najemcy oraz warunków i wysokości udzielonej bonifikaty przy 

sprzedaży tego lokalu, 

Sesja Rady Gminy w Imielnie  Nr  XXIX  z dnia 22 maja 2018 roku 

- Uchwała Nr XXIX.205.2018 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Imielno na lata  2018-2026.  

- Uchwała Nr XXIX.206.2018 w sprawie zmian w budz ecie Gminy Imielno na 2018 rok,                                                                                 

- Uchwała Nr XXIX.207.2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 

2017 rok Gminnego Os rodka Zdrowia w Imielnie.  

- Uchwała Nr XXIX.208.2018 w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminny Os rodek Zdrowia                   
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w Imielnie,                                                                                                                                                                       

- Uchwała Nr XXIX.209.2018 w sprawie oceny zasobo w pomocy społecznej za 2017 rok 

dla Gminy Imielno,                                                                                                                                                                         

- Uchwała Nr XXIX.210.2018 w sprawie przekazania projektu Regulaminu dostarczania 

wody do zaopiniowania przez  Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej                    

w Krakowie  w Pan stwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie,                                                                                                                                                                                                          

- Uchwała Nr XXIX.211.2018  w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu 

Jędrzejowskiego.                               

 

Sesja Rady Gminy w Imielnie  Nr  XXX  z dnia 29 czerwca 2018 roku 

- Uchwała Nr XXX.212.2018 w  sprawie  zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego  

wraz  ze  sprawozdaniem z  wykonania budz etu Gminy Imielno za 2017 rok,                                                                                                                                   

- Uchwała Nr XXX.213.2018 w sprawie absolutorium dla Wo jta Gminy Imielno,                                                                                                                                                                                                                     

- Uchwała Nr XXX.214.2018 w sprawie nalez nos ci pienięz nych, o kto rych dane są 

przekazywane do Rejestru Nalez nos ci Publicznoprawnych,                                                                                                                                        

- Uchwała Nr XXX.215.2018 w sprawie budowy pomnika pamięci w centrum wsi Imielno                       

w formie kamiennego obelisku,                                                                                                                                                                                                  

- Uchwała Nr XXX.216.2018 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwolen  na 

sprzedaz  napojo w alkoholowych na terenie Gminy Imielno,                                                                                                                                                           

-  Uchwała Nr XXX.217.2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wo jta Gminy Imielno.                                

 

Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Imielnie  Nr  XXXI  z dnia 27 lipca 2018 roku 

- Uchwała Nr XXXI.218.2018 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Imielno na lata  2018- 2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                  

- Uchwała Nr XXXI.219.2018 w sprawie zmian w budz ecie Gminy Imielno na 2018 rok,                                                                                                                               

 

Sesja Rady Gminy w Imielnie  Nr  XXXII  z dnia 26 września 2018 roku 

- Uchwała Nr XXXII.220.2018 w sprawie Regulaminu dostarczania wody na terenie 

Gminy Imielno,                                                                                                                                                                                   

- Uchwała Nr XXXII.221.2018 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania przedstawicieli 

do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego 

Ośrodka Zdrowia w Imielnie,                                                                                                                                                                         

- Uchwała Nr XXXII.222.2018 w sprawie zasad łączenia różnych wymiarów pensum                 

w ramach jednego etatu,                                                                                                                                                                               

- Uchwała Nr XXXII.223.2018 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Imielno na lata  2018- 2026.                                                                                                                                                                                                                                                                          

- Uchwała Nr XXXII.224.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2018 rok                                   

- Uchwała Nr XXXII.225.2018 w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu 

Jędrzejowskiego.                                

Sesja Rady Gminy w Imielnie  Nr  XXXIII  z dnia 16 października 2018 roku 

- Uchwała Nr XXXIII.226.2018 w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Imielno wraz ze zmianą oraz 

aktualności Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obowiązującego na 

terenie gminy Imielno.                                                                                                                                                                                    
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- Uchwała Nr XXXIII.227.2018 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Imielno na lata  2018- 2026.                                                                                                                                        

- Uchwała Nr XXXIII.228.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2018 rok.         

 

NOWA  KADENCJA 

 

Sesja Rady Gminy w Imielnie  Nr  I  z dnia  21 listopada 2018  roku 

- Uchwała  Nr  I.1.2018 w sprawie:  wyboru Przewodniczącego Rady Gminy. 

- Uchwała  Nr  I.2.2018 w sprawie:   wybory V-ce Przewodniczącego Rady Gminy. 

 

Sesja Rady Gminy w Imielnie  Nr II  z dnia  29  listopada  2018  roku 

- Uchwała Nr II.3.2018 w sprawie zmian w Statucie Gminy Imielno.   

- Uchwała Nr II.4.2018 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.                                                                                                                                  

- Uchwała Nr II.5.2018 w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosko w i Petycji.                                                                                                              

- Uchwała Nr II.6.2018 w sprawie powołania Komisji Rozwoju Społeczno-

Gospodarczego, Budz etu, Finanso w i Rolnictwa i okres lenia przedmiotu działania.                                                                                                          

- Uchwała  Nr II.7.2018 w sprawie powołania Komisji Os wiaty, Kultury, Zdrowia i Spraw 

Socjalnych i okres lenia przedmiotu działania.                                                                                                                                 

-  Uchwała  Nr II.8.2018 w sprawie powołania Komisji Bezpieczen stwa, Porządku 

Publicznego, Ochrony Przeciwpoz arowej, Ochrony S rodowiska i okres lenia przedmiotu 

działania.                                                                                                                                                              

- Uchwała Nr II.9.2018 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Imielno na lata  2018- 2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

- Uchwała Nr II.10.2018 w sprawie zmian w budz ecie Gminy Imielno na 2018 rok.                                                                                                  

- Uchwała Nr II.11.2018 w sprawie obniz enia s redniej ceny skupu z yta dla celo w 

wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Imielno.                                                                                                                              

-  Uchwała Nr II.12.2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wo jta Gminy Imielno.  

-  Uchwała Nr II.13.2018 w sprawie przyjęcia Informacji o stanie realizacji zadan  

os wiatowych w roku szkolnym 2017/2018.                      

 - Uchwała Nr II.14.2018 w sprawie przyjęcia Kompleksowego Planu Rozwoju Szko ł                         

w Gminie Imielno na lata 2018-2023.                        

 - Uchwała Nr II.15.2018 w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Wspo łpracy Gminy 

Imielno  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalnos c  poz ytku publicznego na 2019 rok.                                                                                                    

 

Sesja Rady Gminy w Imielnie  Nr III  z dnia  28 grudnia 2018  roku 

- Uchwała Nr III.16.2018 w sprawie zmian w budz ecie Gminy Imielno na 2018 rok.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

- Uchwała  Nr III.17.2018 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Imielno na lata  2018- 2026.               

- Uchwała Nr III.18.2018 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemo w Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii na 2018 rok.    
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- Uchwała Nr III.19.2018 w sprawie podwyz szenia kryterium dochodowego 

uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie s wiadczenia pienięz nego 

z pomocy społecznej  w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub z ywnos ci w 

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

2023.                                       

- Uchwała Nr III.20.2018 w sprawie okres lenia zasad zwrotu wydatko w za s wiadczenia 

w formie posiłku albo s wiadczenia rzeczowego w postaci produkto w z ywnos ciowych                

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

2023.                                                                                                                                                                      

- Uchwała Nr III.21.2018 w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu 

osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.                                                                                                                                      

- Uchwała Nr III.22.2018 w  sprawie przyjęcia plano w pracy Rady i Komisji Rady Gminy                       

w Imielnie na 2019 rok. 

 

        Podjęte przez Radę Gminy uchwały Wo jt Gminy zgodnie z art. 90 ust. 1 i 2 ustawy                                       

o samorządzie gminnym przekazał w nieprzekraczalnym terminie 7 dni do organo w 

nadzoru jakimi są w zakresie zgodnos ci z prawem – Wojewoda S więtokrzyski,  a                                

w zakresie spraw finansowych – Regionalna Izba Obrachunkowa.  

         Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej, wszystkie uchwały 

opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej, zas  uchwały stanowiące akty 

prawa miejscowego  w Dzienniku Urzędowym Wojewo dztwa S więtokrzyskiego. 

         W podjętych przez Radę Gminy uchwałach organy nadzoru nie dopatrzyły się 

z adnych nieprawidłowos ci potwierdzając tym samym fakt, z e uchwały są zgodne                                    

z obowiązującymi przepisami prawa i nie naruszają włas ciwego gospodarowania 

finansami publicznymi. 

          Wszystkie uchwały zostały przez organ wykonawczy Gminy wykonane                                           

z zachowaniem procedur i termino w okres lonych uchwałami i przepisami prawa. 

 

VI. SPRAWY OBYWATELSKIE I EWIDENCJA LUDNOŚCI 

 

6.1 Raport o mieszkańcach Gminy Imielno 

Stan na  dzień 

2018-01-01 

mieszkanek                        

i mieszkańców 

Stan na  dzień 

2018-12-31 

mieszkanek               

i mieszkańców 

Zmniejszyła się 

/zwiększyła się 

Na dzień 2018-12-31 

wynosiła osób, w tym: 

       kobiet mężczyzn 

 

4.526 W 

4.441  S 

 

 

4.501 W 

4.423 S 

Zmniejszyła się o 

25 W 

18 S 

 

2.254 W 

2.212 S 

 

2.247 W 

2.211 S 

W - (wszystkie zameldowane - czasowe i stałe)                                                                                                                                            

S - (stałe zameldowanie). 
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Liczba mieszkanek w wieku przedprodukcyjnym ( 14 lat i mniej)  wynosiła:  

772  osób  (wszystkie zameldowane - czasowe i stałe)   

758  osób  (stałe zameldowanie) 

Liczba mieszkańców:  4.501 osób (wszystkie zameldowane - czasowe i stałe)   

                   4.423 osób  (stałe zameldowanie) 

Liczba mieszkanek w wieku produkcyjnym (15-59 lat)  wynosiła:  

2.566 osób  (wszystkie zameldowane - czasowe i stałe)     

2.532 osób  (stałe zameldowanie) 

Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym ( 15-64 lat )  wynosiła:  

2.912 osób  (wszystkie zameldowane - czasowe i stałe)     

2.871 osób   (stałe zameldowanie) 

Liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym wynosiła:   

- 968 osób (wszystkie zameldowane - czasowe i stałe) 

- 943 osób   (stałe zameldowanie) 

W 2018 roku urodziło się:  47 dzieci w tym:   29  chłopców  i 18 dziewczynek  

Liczba zgonów w 2018 roku:  73 osób w tym: 37 kobiety i 36 mężczyzn 

Zameldowania w 2018 roku:  ogółem 123 

Wymeldowania w 2018 roku: ogółem 145 (brak danych gdzie osoby dokonały 

zameldowania). 

Przyrost naturalny w 2018 roku zmniejszył się - 0,5%. 

6.2  Dowody osobiste 

w 2018 roku: 

- przyjęto 329 wniosków o wydanie dowodu osobistego 

- wydano 366 dowodów osobistych. 

 

VII. INWESTYCJE 

7.1  Infrastruktura drogowa  

Z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 

dofinansowanie w kwocie 98 807,00 zł na drogę gminną Sobowice- Bełk -803 mb. 

Całkowita wartość zadania 197 615,40. Realizacja 2018r.  
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Środki finansowe w kwocie 18 000,00 zł z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na 

poszerzenie drogi gminnej wewnętrznej w Imielnicy nr ewid. 431 i 433 Helenówka – 

Imielnica o długości 220 mb. 

- Remont nawierzchni dróg gminnych i dojazdowych poprzez położenie masy asfaltowej: 

Dalechowy - Rajchotka nr ewid.207 o długości 300 mb, drogi gminnej 326005 T Sobowice 

– Bełk – 804 mb, Motkowice ul. Cmentarna - 304 mb, Jakubów  - 143 mb, Helenówka-

Imielnica - 300 mb,  Opatkowice Pojałowskie – 321 mb 

- Poszerzenie drogi gminnej wewnętrznej w Imielnicy nr ewid. 431 i 433 Helenówka – 

Imielnica o długości 220 mb., 

- Remont dróg dojazdowych tłuczniem kamiennym w miejscowościach: Borszowice, 

Bełk-Kwasków, Stawy, Dzierszyn, Dalechowy – Jakubów, Mierzwin, Zegartowice 

- Przy drogach powiatowych (zadania współfinansowane z powiatem): chodniki                                                

w miejscowościach: Mierzwin – 160 mb, Opatkowice Murowane - 255 mb. 

7.2  Pozostałe inwestycje 

- Sieci wodociągowe Imielno – Wygoda i Dzierszyn-Rajchotka-Karczunek o łącznej 

długości 9,4 kilometra oraz 81 przyłączy wodociągowych do prywatnych posesji. 

Realizacja w latach 2017-2018 

- Rozbudowę sieci wodociągowej Sobowice- Bełk Kwasków o dł. ok 1 km 

- Plac zabaw w Zegartowicach. 

- Wspólnie z jednostką OSP w Helenówce w ramach projektu „Adaptacja części 

pomieszczeń budynku byłej szkoły w Helenówce na potrzeby świetlicy wiejskiej”, remont 

i wyposażenie pomieszczeń szkoły w Helenówce na potrzeby świetlicy o powierzchni 133 

m2 

- Zadanie pn. „Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, 

gleba oraz odnawialne źródła energii”. Wyposażenie pracowni w szkole podstawowej w 

Mierzwinie w pomoce dydaktyczne, sprzęt i meble 

- Zadanie pn. „Aktywna tablica”. Projekt dotyczył zakupu tablic interaktywnych wraz                                       

z projektorami i głośnikami oraz dwoma laptopami – po dwa zestawy do każdej szkoły 

podstawowej. 

- Wykonano ogrodzenie placu zabaw w Stawach 

- Ogrodzenie placu po byłej szkole w Helenówce 

- Wymianę nawierzchni z płytek terakoty wejścia głównego oraz remont elewacji 

frontowej w strażnicy OSP Stawy. 

- Wykonano remont pomieszczenia świetlicy w strażnicy OSP Mierzwin. 

- Wykonano centralne ogrzewanie z nagrzewnicami w strażnicy OSP Motkowice. 
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- Remont budynku OSP Opatkowice Murowane – została odnowiona elewacja części 

starej, pomalowano pokrycie dachowe z blachy.  Został również wykonany gruntowny 

remont ogrodzenia od strony frontowej. 

- Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Opatkowice Murowane 

- Naprawę zniszczonych elementów placów zabaw wraz z gruntowną konserwacją 

wszystkich elementów. 

- Wykonano utwardzenie placu rekreacyjnego poprzez wyłożenie kostką brukową w 

ilości 50m2 w strażnicy OSP Sobowice. 

- Remonty pomieszczeń oraz zakup wyposażenia w placówkach oświatowych. 

- Zadanie „Utylizacja azbestu na terenie Gminy Imielno Etap IV”. Z 33 posesji z terenu 

gminy zebrano ponad 80 ton pokryć dachowych eternitowych 

- Obelisk kamienny z tablicą wdzięczności w 100 rocznicę odzyskania przez Polskę 

Niepodległości. Miejsce montażu- centrum wsi Imielno. 

- Modernizacja pomieszczeń po byłej Bibliotece Gminnej w Imielnie, gdzie planowane 

jest otwarcie świetlicy wiejskiej 

- Montaż urządzeń siłowni plenerowej i strefy relaksu w miejscowościach: Motkowice, 

Imielno, Sobowice, Mierzwin, Opatkowice Murowane 

- Wspólnie z jednostką OSP w Imielnie projekt pn. ”Adaptacja pomieszczeń budynku 

OSP w Imielnie na potrzeby świetlicy wiejskiej”,  w którym przewidziano m.in. remont 

wewnątrz budynku strażnicy, wymianę pokrycia dachowego, utwardzenie terenu przed 

budynkiem, remont basenu strażackiego. 

- Projekt pn. „Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Imielno poprzez 

budowę placu zabaw i modernizacje świetlic wiejskich”  dofinansowany ze środków 

programu Rybactwo i Morze . Trwają prace przy modernizacji świetlic wiejskich 

zlokalizowanych w strażnicach w Borszowicach i w Imielnicy.  

- Na realizację partnerskiego projektu pt. „Instalacja systemów odnawialnych źródeł 

energii na terenie Gminy Słupia, Nagłowice, Imielno, Skalbmierz” gmina pozyskała 

dofinansowanie w kwocie 416 098,58 zł  w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Wartość zadania 

przypadająca na Gminę Imielno wynosi 792 294,44 zł. Na terenie gminy Imielno zostanie 

zamontowanych 58 instalacji wykorzystujących energię słoneczną: 45 instalacji do 

podgrzewania ciepłej wody użytkowej (kolektorów słonecznych) oraz 13 instalacji do 

produkcji energii elektrycznej (ogniw fotowoltaicznych).  

- Środki finansowe w kwocie 94 000 zł na realizację partnerskiego projektu pn. „Szkolne 

Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego” – (e-Pracownie WŚ) w 

ramach działania 7.4  Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej. Zakup łącznie 

36 stanowisk komputerowych i 2 routerów WI-FI dla SSP w Motkowicach i SSP w 

Imielnie. W realizacji.    
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VIII. CZĘŚĆ ANALITYCZNA 

8.1  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Imielnie – w planie finansowym na rok 

2018 przewidziano wydatki na poziomie 7 068 683,00 zł, natomiast w toku 

podejmowanych działań na przestrzeni całego roku poniesione wydatki wyniosły 

ostatecznie 7 049 269,42 zł. 

 

Rzeczywista liczba rodzin i osób objętych pomocą społeczną w 2018 roku przedstawiała 

się następująco: 

1. Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych i zadań własnych (bez względu 

na ich rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania): 

 liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenia – 416 

 liczba rodzin – 245 

 liczba osób w rodzinach – 811  

2. Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych (bez względu na ich rodzaj, 

formę                      i liczbę): 

 liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenia – 2 

 liczba rodzin – 2 

 liczba osób w rodzinach – 9  

3. Świadczenia przyznane w ramach zadań własnych (bez względu na ich rodzaj, 

formę                           i liczbę): 

 liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenia – 415 

 liczba rodzin – 245 

 liczba osób w rodzinach – 811 

Świadczenia udzielone w ramach zadań zleconych realizowane przez Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Imielnie w 2018 roku: 

1. Wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane 

przez sąd: 

 liczba osób, którym przyznano świadczenie – 3 

 liczba  świadczeń – 34 

 kwota świadczeń 14 080 zł 

2. Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób  z 

zaburzeniami psychicznymi: 

 liczba osób, którym przyznano świadczenie – 2 

 liczba  świadczeń – 2 

 kwota świadczeń – 20 650 zł 

Świadczenia udzielone w ramach zadań własnych realizowane przez Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Imielnie w 2018 roku: 

1. zasiłki celowe i w naturze: 

 liczba osób, którym przyznano świadczenie – 128 

 kwota świadczeń 108 469 zł 

w tym: 

- specjalny zasiłek celowy: 
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- liczba osób, którym przyznano świadczenie – 31 

- liczba  świadczeń – 51 

- kwota świadczeń – 11 341 zł                                                 

- zasiłek celowy z programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”: 

- liczba osób, którym przyznano świadczenia – 98 

- liczba świadczeń – 148 

- kwota świadczeń – 95 400 zł. 

2. zasiłek okresowy: 

 liczba osób, którym przyznano świadczenie – 25 

 liczba świadczeń – 99 

 kwota świadczeń – 37 098 zł 

3. zasiłek stały: 

 liczba osób, którym przyznano świadczenie – 25 

 liczba świadczeń – 261 

 kwota świadczeń – 132 351 zł 

4. składka na ubezpieczenie zdrowotne dla niektórych osób pobierających zasiłek 

stały: 

 liczba osób, którym przyznano świadczenie – 19 

 liczba świadczeń – 211 

 kwota świadczeń – 9 942 zł 

5. usługi opiekuńcze: 

 liczba osób, którym przyznano świadczenie – 12 

 liczba świadczeń – 2 812  

 kwota świadczeń – 52 289 zł 

w tym: 

- specjalistyczne usługi opiekuńcze: 

- liczba osób, którym przyznano świadczenie – 2 

- liczba świadczeń – 105 

- kwota świadczeń – 8 814 zł 

6. opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej: 

 liczba osób, którym przyznano świadczenie – 2 

 liczba świadczeń – 17 

 kwota świadczeń – 38 553 zł 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Imielnie dla osób zamieszkałych na terenie Gminy 

Imielno jest jedynym organem realizującym świadczenia rodzinne, którymi są: 

1. zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłków rodzinnych, 

2. świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne oraz 

specjalny zasiłek opiekuńczy, 

3. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, 

4. świadczenie rodzicielskie. 

Wydatki na świadczenia rodzinne i opiekuńcze realizowane przez Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Imielnie w 2018 roku przedstawiały się następująco: 
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1. zasiłek rodzinny – średniomiesięczna liczba świadczeń – 460, roczna kwota 

świadczeń – 629 077 zł, 

2. dodatki do zasiłku rodzinnego – roczna kwota świadczeń – 304 813 zł, z tego z 

tytułu: 

 urodzenia dziecka – średniomiesięczna liczba świadczeń – 2, roczna kwota 

świadczeń – 23 000 zł, 

 opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 

średniomiesięczna liczba świadczeń – 5, roczna kwota świadczeń – 24 644 

zł, 

 samotnego wychowywania dziecka – średniomiesięczna liczba świadczeń 

– 11, roczna kwota świadczeń – 23 259 zł, 

 kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – średniomiesięczna 

liczba świadczeń – 48, roczna kwota świadczeń – 60 940 zł, 

 rozpoczęcia roku szkolnego – średniomiesięczna liczba świadczeń – 52, 

roczna kwota świadczeń – 32 989 zł, 

 podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania                                         

– średniomiesięczna liczba świadczeń – 75, roczna kwota świadczeń – 

59 509 zł, 

 wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej – średniomiesięczna liczba 

świadczeń – 75, roczna kwota świadczeń – 80 472 zł. 

3. zasiłek pielęgnacyjny – średniomiesięczna liczna świadczeń – 177, roczna kwota 

świadczeń – 336 235 zł, 

4. świadczenie pielęgnacyjne – średniomiesięczna liczba świadczeń – 11, roczna 

kwota świadczeń – 190 390 zł, 

5. specjalny zasiłek opiekuńczy – średniomiesięczna liczba świadczeń – 33, roczna 

kwota świadczeń – 210 913 zł, 

6. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – średniomiesięczna liczna 

świadczeń – 3, roczna kwota świadczeń – 30 000 zł, 

7. świadczenie rodzicielskie – średniomiesięczna liczba świadczeń – 12, roczna 

kwota świadczeń – 127 723 zł, 

8. składka na ubezpieczenie społeczne dla niektórych osób pobierających 

świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna 

– średniomiesięczna liczba świadczeń – 47, roczna kwota świadczeń – 94 884 zł, 

9. składka na ubezpieczenie zdrowotne dla niektórych osób pobierających 

świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna 

– średniomiesięczna liczna świadczeń – 18, roczna kwota świadczeń – 11 346 zł. 

 

W 2018 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Imielnie wypłacił zasiłki dla 

opiekuna w łącznej wysokości 193 807 zł, średniomiesięcznie było to 30 świadczeń. 

 

W 2018 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Imielnie wypłacił z funduszu 

alimentacyjnego świadczenia dla 28 osób uprawnionych na łączną kwotę 111 940 zł. 

Jednocześnie od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego w 2018 roku wyegzekwowano kwotę 50 033,68 zł. 
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Imielnie w 2018 roku wypłacił świadczenie 

wychowawcze dla 336 rodzin uprawnionych. Ogólne koszty realizacji świadczenia 

wychowawczego wyniosły 3 457 139,32 zł. 

Ustanowiony w 2018 roku rządowy program „Dobry Start” pozwolił na wypłatę 

świadczeń dla 534 uczniów na kwotę 160 200 zł. Ogólne koszty realizacji programu – 

wypłata świadczeń oraz koszty obsługi – wyniosły 165 540 zł. 

W ramach dotychczas realizowanego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”                          

w 2018 roku pomocą objętych zostało 431 osób, w tym dożywianiem w szkołach objęto 

321 uczniów. 

Realizacja świadczeń niefinansowych w formie dożywiania dzieci w szkołach w ramach 

wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2018 roku wyniosła 

łącznie 134 047 zł, w tym kwota 106 925 zł stanowiła dotację celową z budżetu państwa, 

natomiast pozostałe 27 122 zł stanowiło wkład własny gminy.  

Ogólne koszty programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” realizowanego w 2018 

roku     i obejmujące wszystkie formy pomocy – zasiłki celowe, pomoc rzeczową oraz 

pokrycie kosztów wyżywienia w stołówkach szkolnych – wyniosły 235 687 zł, w tym 

kwota dofinansowania – 188 000 zł, a środki własne gminy – 47 687 zł. 

2018 rok był kolejnym rokiem, w którym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Imielnie 

uczestniczył w realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 

2018. W roku tym wydano skierowania łącznie dla 18 rodzin (łączna liczba osób w 

rodzinach wyniosła 56), które odbierały żywność za pośrednictwem „Stowarzyszenia na 

rzecz osób niepełnosprawnych RAZEM” w Jędrzejowie (5 rodzin – 18 osób w rodzinach) 

oraz Zespołu Caritas przy Parafii w Jasionnie (13 rodzin – 38 osób w rodzinach). 

Nadmienić należy również, iż w styczniu 2019 roku, ale nadal realizując Podprogram 

2018 Ośrodek wydał 73 kolejnych skierowań łącznie dla 100 osób. 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie obliguje gminę 

do podejmowania działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. 

Obsługą Zespołu Interdyscyplinarnego powołanego do realizacji zadań związanych                                                

z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej. W 2018 roku do przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 

19 „Niebieskich Kart”, z których 18 zostało sporządzonych przez policję, natomiast 1 

przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Imielnie. 

Każdorazowo była uruchamiana procedura, zwoływano posiedzenia grup roboczych, 

takich posiedzeń odbyło się w sumie 59. W 2018 roku w 2 przypadkach zostało złożone 

zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa z art. 207 Kodeksu karnego. 

Jednocześnie 8 sprawców przemocy domowej zostało skierowanych do uczestnictwa w 

Powiatowym Programie Korekcyjno – Edukacyjnym dla Osób Stosujących Przemoc w 

Rodzinie. 

Osoby dotknięte przemocą w rodzinie, jak również sprawcy przemocy mogą korzystać                           

z pomocy terapeutów w Rodzinnym Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym do spraw 

uzależnień i przemocy, który jest czynny w każdy pierwszy, drugi, trzeci i czwarty 

czwartek miesiąca  w godz. 15 – 18. Wszystkich konsultacji o charakterze motywacyjno – 

edukacyjnym odbyło się 191. W związku z konsultacjami motywacyjnymi 16 osób 
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uzależnionych podjęło leczenie w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy  lub 

Poradni Uzależnień w Jędrzejowie. 

W 2018 roku wydano 3 decyzje przyznające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych dla osób, które nie podlegały ubezpieczeniu 

zdrowotnemu z innego tytułu i spełniały kryterium dochodowe ustalone dla celów 

pomocy społecznej. 

W 2018 roku zostało wydanych 40 Kart Dużej Rodziny, dzięki którym posiadacze mogą 

korzystać z ulg i zniżek w instytucjach i placówkach, które przystąpiły do programu. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zajmuje się realizacją zadań w zakresie wspierania 

rodziny na terenie Gminy Imielno. W roku 2018 zatrudniony był jeden asystent rodziny, 

pod opieką którego pozostawało 9 rodzin. Wynagrodzenie zatrudnionego asystenta 

rodziny częściowo było finansowane w ramach „Programu asystent rodziny                                             

i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018”. Gmina Imielno otrzymała na ten 

cel środki finansowe  w łącznej wysokości 19 865 zł, w tym środki z rezerwy celowej w 

wysokości 14 258 zł oraz środki z funduszu pracy w wysokości 5 607 zł. Wkład własny 

gminy wyniósł 23 084,71 zł. Łącznie na realizacje tego zadania wydatkowano kwotę 

42 949,71 zł. 

W 2018 roku dla 2 dzieci z terenu Gminy Imielno była ustanowiona rodzina zastępcza, 

natomiast zgodnie z Postanowieniem Sądu Rejonowego w Jędrzejowie jedno dziecko 

przebywało w placówce opiekuńczo – wychowawczej. W związku z tym Gmina Imielno 

ponosiła koszty utrzymania 3 dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w ustawowej 

wysokości kolejno 10%, 30% oraz 50% wydatków na opiekę i wychowanie w przypadku 

poszczególnych dzieci. W roku 2018 gmina zrefundowała koszty dla Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej oraz                           

w placówce opiekuńczo – wychowawczej na łączną kwotę 13 830,46 zł. 

W 2018 roku wypłacano dodatek mieszkaniowy na łączną kwotę 736,86 zł, którego 

beneficjentem była 1 rodzina. Dodatek mieszkaniowy był wypłacany przez okres sześciu 

miesięcy w kwocie 122,81 zł miesięcznie. 

W 2018 roku decyzjami Wójta Gminy Imielno udzielono zezwoleń dla Związku 

Harcerstwa Polskiego Chorągwi Kieleckiej na prowadzenie placówek wsparcia dziennego 

w formie pracy podwórkowej. Placówki prowadzone są w Samorządowej Szkole 

Podstawowej w Motkowicach oraz w Samorządowej Szkole Podstawowej w Mierzwinie. 

 

8.2  Ochrona zdrowia 

 

 Samodzielny Publiczny Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia w Imielnie 

obejmuje opieką zdrowotną mieszkańców Gminy Imielno oraz niektórych  mieszkańców 

wsi Zagaje i Łysaków. Opieką zdrowotną objętych było 4 537  pacjentów. 

Pacjentami tymi opiekuje się pięciu  lekarzy i pięć pielęgniarek. 

Porady udzielane są w dwóch Ośrodkach Zdrowia w Imielnie i Opatkowicach 

Murowanych oraz w domu pacjenta.  

Oprócz leczenia pacjentów wykonywane są zadania profilaktyczne u dzieci, badania 

bilansowe oraz szczepienia zgodne z kalendarzem szczepień. 
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W ciągu całego roku w obydwu Ośrodkach Zdrowia lekarze udzielili chorym  pacjentom 

41023  porad,  330 wizyt domowych u  chorych pacjentów oraz u dzieci i młodzieży 

wykonano 253 badań profilaktycznych. 

Ponadto wykonano 8964 zabiegów pielęgniarskich. 

W 2018 roku  wykonywane były badania diagnostyczne – łącznie  1830. 

Wykonano między innymi: 

 -  EKG – 627, 

 -  OB-355, 

 -  Szczepienia dzieci - 350, 

 -  Szczepienia dorosłych -238, 

 -  USG – 273, 

 -  RTG klatki piersiowej – 187, 

 -  Badania radiologiczne pozostałe – 497, 

 -  Badanie poziomu cukru – 995, 

 -  Pozostałe badania laboratoryjne -10287. 

W Ośrodku Zdrowia w Imielnie funkcjonuje poradnia ginekologiczno-położnicza oraz  

gabinet stomatologiczny.  

W poradni dla kobiet zostało przyjętych w 2018 roku  343  pacjentek. 

Urodziło się  40 dzieci. 

Ilość wykonanych badań cytologicznych u kobiet  - 91, 

w tym: w ramach programu profilaktyki raka szyjki macicy 0, 

w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej - 54. 

Kontrakt podpisany z NFZ  z zakresu poradni ginekologiczno-położniczej został 

wykonany. Ośrodek Zdrowia po rozliczeniu kontraktu musiał dołożyć z pozostałych 

świadczeń poz.  i stomatologii do pracy w gabinecie ginekologicznym. 

Lekarz stomatolog przyjął 625 pacjentów. 

 

8.3  Biblioteka 

 

W gminie w 2018 r. funkcjonowała jedna biblioteka. Z kon cem 2017 roku zamknięto filie  

w Motkowicach i Mierzwinie. Siedziba biblioteki mies ci się na piętrze budynku 

administracyjnego przy ul. Cmentarnej 7A. Lokal o powierzchni ponad 56 m2 został 

podzielony na 3 pomieszczenia – w największym znajduje się wypoz yczalnia i czytelnia, 

drugi zagospodarowano na Kącik Malucha, trzecie to magazyn starszych egzemplarzy. 

W związku z zakon czeniem remontu lokalu po starej bibliotece (ul. Gło wna 2) zostało 

zakupione wyposaz enie sali konferencyjnej i pomieszczen  socjalnych. 

Księgozbio r na dzien  1 stycznia 2018 r. wynosił  18 679 wolumino w, zas  na koniec roku - 

11305 wolumino w. W wyniku likwidacji filii, kto re posiadały przestarzały i zniszczony 

księgozbio r, zostało ubytkowanych 8 543 egzemplarzy. Biblioteka nie prowadzi 

wypoz yczen  zbioro w audiowizualnych.  

W roku 2018  zarejestrowano 287 czytelniczek i czytelniko w. W ciągu roku z usług 

biblioteki skorzystało 280 czytelniczek i czytelniko w, kto rzy skorzystali łącznie z 10 530 

wolumino w.  
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W 2018 roku zostało zakupionych 928 ksiąz ek. Ponad 38% nabytych egzemplarzy to 

literatura piękna dla dzieci i młodziez y, 5% stanowi literatura niebeletrystyczna, 

pozostałe z nabytych wolumino w to beletrystyka dla dorosłych. Na zakup nowos ci 

wydawniczych w 2018 roku zostało przeznaczone 12964,17 zł ze s rodko w własnych. 

Biblioteka otrzymała ro wniez  dotację  w ramach Narodowego Programu Rozwoju 

Czytelnictwa” Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych w 

kwocie 4 707 zł.  

Biblioteka zatrudniała 3 pracownice. W ciągu roku struktura zatrudnienia zwiększyła się 

o ¼ etatu w związku poszerzeniem oferty bibliotecznej dla użytkowników. 

W bibliotece użytkowano 4 komputery posiadające dostęp do szerokopasmowego 

internetu. Od 1 stycznia 2018 w bibliotece funkcjonuje zintegrowany system biblioteczny 

MAK+, dzięki któremu udostępnianie i wypożyczanie zbiorów odbywa się elektronicznie, 

istnieje możliwość zdalnego (internetowego) składania zamówień. W celu sprawnej 

obsługi czytelników, zakupione zostały karty z kodem kreskowym, oraz czytnik. 

Mając na celu popularyzacją książki, wiedzy i czytelnictwa, w 2018 r. biblioteka 

zorganizowała następujące wydarzenia: 

 S wiatowy Dzien  Ksiąz ki i Praw Autorskich – Zabawy z ksiąz ką 

 Tydzien  bibliotek - „Kalambury z ksiąz ką w tle”, „Quizy o ksiąz kowych bohaterach” 

 Spotkania cykliczne Dyskusyjnego Klubu Ksiąz ki 

 XVII Ogo lnopolski Tydzien  czytania Dzieciom – „W s wiecie bajek”, „Kim będę  

w przyszłos ci – wierszyki o zawodach” 

 Akacja „Jak nie czytam jak czytam” – wspo lne czytanie w plenerze 

 S więto Niepodległos ci – warsztaty, wystawa tematyczna 

 ,,Dzien  pluszowego Misia” - warsztaty plastyczne  

 Warsztaty s wiąteczne 

W wydarzeniach tych wzięło udział 546 mieszkan co w. Biblioteka poniosły w związku z 

tymi wydarzeniami wydatki w kwocie ok. 1000 zł. 

W 2018 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Imielnie brała udział w projekcie 

organizowanym przez  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Instytut 

Ksiąz ki „Mała Ksiąz ka – Wielki Człowiek” skierowanym do trzyletnich czytelniko w 

biblioteki. 

W 2018 roku na prowadzenie bibliotek i upowszechnianie czytelnictwa gmina wydała 

146 606,41 zł. 
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8.4 Oświata i Edukacja Przedszkolna 

Szkoły Podstawowe 

 W 2018 r. na terenie Gminy Imielno funkcjonowały 3 szkoły podstawowe z oddziałami 

przedszkolnymi: Samorządowa Szkoła Podstawowa w Imielnie, Samorządowa Szkoła 

Podstawowa w Mierzwinie oraz Samorządowa Szkoła Podstawowa w Motkowicach.  Na 

terenie Gminy nie było placówek prowadzonych przez podmioty niepubliczne. Przy 

szkołach nie funkcjonowały oddziały specjalne/integracyjne. Do oddziałów 

przedszkolnych uczęszczały dzieci 5 i 6 letnie. 

We wrześniu 2018 r. naukę w tych szkołach rozpoczęło: 

 SSP Mierzwin SSP Imielno SSP Motkowice 

chłopcy 76 76 67 

dziewczęta 60 60 71 

Razem 
136 

136 (+ 70 dzieci w PP w 

Stawach) 
138 

 

Liczebność klas w poszczególnych szkołach kształtowała się następująco: 

 SSP Mierzwin SSP Imielno SSP Motkowice 

 17/18 18/19 17/18 18/19 17/18 18/19 

Średnia liczba uczniów   

w klasie 
16 15 16 17 17 15 

największa liczba 

uczniów w klasie 
26 25 25 25 21 20 

najmniejsza liczba 

uczniów w klasie 
7 7 9 9 8 7 

 

W 2018 r. szkołę w Mierzwinie ukończyło 18 uczniów, a szkołę w Motkowicach 

ukończyło 13 uczniów. Tylko 1 uczeń nie otrzymał promocji do następnej klasy z powodu 

jednej oceny niedostatecznej. 

1 uczeń korzystał z nauczania indywidualnego.  

W szkołach odbywała się nauka języków obcych – języka angielskiego i j. rosyjskiego. 

Zdawalność egzaminów gimnazjalnych wyniosła: 

- w Samorządowej Szkole Podstawowej w Mierzwinie – 100%, 

- w Samorządowej Szkole Podstawowej w Motkowicach – 100%, 

80%  uczennic i uczniów dojeżdżało do szkoły za sprawą organizowanych przez gminę 

środków transportu publicznego (Renault Master, Volkswagen Transporter, JELCZ AS, 

Prywatne Przedsiębiorstwo Transportowe KRAL). Z kolei 20% uczennic i uczniów było 

dowożonych przez rodziców lub też docierało do szkół za sprawą innych prywatnych 

form transportu.  
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W roku szkolnym 2017/2018 przyznano stypendia socjalne uczniom realizującym 

obowiązek szkolny w szkole w Imielnie, Mierzwinie i Motkowicach (od stycznia do 

czerwca 2018r. wypłacono  dla 132 uczniów kwotę po 478 zł na każdego ucznia). Nie 

przyznano i nie wypłacono zasiłków losowych z powodu braku przyczyn i podstaw do ich 

realizacji. 

W przeliczeniu na 1 uczennicę/ucznia, wydatki na poszczególne szkoły z budżetu Gminy 

kształtowały się następująco: 

- SSP w Imielnie – 8.993,12 zł 

- SSP w Mierzwinie – 13.571,72 zł 

- SSP w Motkowicach – 12.333,82 zł. 

Wydatki Gminy na oświatę (szkoły, oddziały przedszkolne oraz punkt przedszkolny) 

wyniosły 5.373.258,48 zł, z czego 3.409.149,00 zł czyli 63,45 % pokryte zostało z 

subwencji oświatowej, przekazanej z budżetu państwa. 

Ogółem w szkołach zatrudnionych było 49 osób, w przeliczeniu na etaty  51,74.  

W poszczególnych szkołach zatrudnionych było: 

 Nauczyciele 

/osoby 

Nauczyciele 

/etaty 

Stażysta Kontrakt. Mianowany Dyplom 

SSP 

Imielno 
16 18,12 2,29 5,01 1,36 9,46 

SSP 

Mierzwin 
16 16,55 0,28 - 0,97 15,30 

SSP 

Motkowice 
17 17,07 - - 2,30 14,77 

 

W ciągu 2018 r. w SSP w Imielnie zatrudniono 2 nauczycieli czyli 1,29 w przeliczeniu na 

etaty. W SSP w Mierzwinie zatrudniono 1 osobę na 0,28 etatu. 

W SSP w Imielnie na jednego nauczyciela przypadało średnio 12,88 uczniów, w SSP  

w Mierzwinie 8,38 uczniów, w SSP w Motkowicach – 8,12 uczniów. 

Projekty, w których uczestniczyły szkoły w 2018r. 

1. W ramach projektu „Aktywna tablica” -  zakupiono ze środków gminy po  2 laptopy 

do każdej ze szkół jako wkład własny  (koszt wkładu własnego wyniósł około 

20.750,00 zł). Każda ze szkół otrzymała po 2 tablice multimedialne.  

2. Szkoły z Mierzwina i Imielna otrzymały dofinansowanie łącznie na kwotę 8.000 zł 

na zakup książek z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Wkład własny 

– 2.000 zł. 

3. SSP w Mierzwinie otrzymała dofinansowanie na realizację zadania pn.: 

„Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba 

oraz odnawialne źródła energii”. Wnioskowana kwota to 24.000 zł, wkład własny 

w kwocie 6.461,81 zł. 
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4. SSP w Imielnie otrzymała dofinansowanie na wyposażenie w pomoce 

dydaktyczne czterech pracowni (biologiczna, chemiczna, geograficzna i fizyczna) 

w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy. 

Kwota dofinansowania to 46.902 zł. 

W 2018 roku z pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie wypłat stypendiów    
i zasiłków szkolnych skorzystało łącznie 149 uczniów (dla 2 był wypłacony zasiłek 
szkolny). Kwota wydatkowana na realizację tego zadania wyniosła 100 856 zł, z czego 
93 886 zł stanowiło otrzymaną dotację, pozostałe 6 970 zł stanowiło wkład własny 
gminy. 
 

Przedszkola 

W 2018 r. na terenie Gminy Imielno nie funkcjonowało przedszkole gminne, natomiast 

funkcjonował Punkt Przedszkolny z siedzibą w Stawach, do którego w roku szkolnym 

2017/2018 uczęszczało 61 dzieci, a w roku szkolnym 2018/2019 uczęszcza 70 dzieci. 

Dzieci, które uczęszczały do Punktu od stycznia do czerwca 2018 r.: 

Rok 

urodzenia 

2012 2013 2014 2015 

chłopcy 10 8 7 0 

dziewczęta 9 15 10 2 

Razem: 19 23 17 2 

 

Dzieci zapisane wg stanu na 30 września 2018 r.: 

Rok 

urodzenia 

2013 2014 2015 

chłopcy 18 10 6 

dziewczęta 9 14 13 

Razem: 27 24 19 

 

W Gminie nie funkcjonowały żłobki, oddziały żłobkowe ani kluby dziecięce.  

W 2018 roku na prowadzenie Punktu Przedszkolnego Gmina przeznaczyła kwotę 

310.010,86 zł w tym środki własne - 241.510,86 zł, dotacja na wychowanie przedszkolne 

– 68.500,00 zł. 

8.5 Kultura, sport, rekreacja 

Operacja pn. „Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Imielno poprzez budowę 

placu zabaw i modernizację świetlic wiejskich”, w zakresie działania Realizacja lokalnych 

strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie 

zatrudnienia i spójności terytorialnej" zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo 

i Morze” otrzymała dofinansowanie w kwocie 79 500zł. Całkowita wartość zadania 

122 234,37 zł. W ramach projektu wykonano plac zabaw w Zegartowicach przy strażnicy 

OSP oraz modernizację świetlic wiejskich w strażnicach OSP w Borszowicach i w 

Imielnicy. 
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Ze środków Ministerstwa Sportu dofinansowano inwestycję pn. „Budowa otwartych stref 

aktywności w Gminie Imielno” w ramach programu Otwarte Strefy Aktywności (OSA) 

EDYCJA 2018. Montaż urządzeń siłowni plenerowej i strefy relaksu w miejscowościach: 

Motkowice, Imielno, Sobowice, Mierzwin, Opatkowice Murowane.  Wartość zadania 

183 507,00 zł, kwota dofinansowania 125 900zł.  

 

Projekt pn. „Wykonanie ogrodzenia terenu rekreacyjno -  sportowego w Helenówce” w 

ramach programu „Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2018 rok” otrzymał dofinansowanie 

w wysokości 9 891,00 zł.   Całkowita wartość zadania - 29 972,64 zł.   

 

OSP w Helenówce oraz OSP w Imielnie pozyskały dofinansowanie poprzez Lokalną Grupę 

Działania Ziemia Jędrzejowska GRYF na realizację projektów adaptacji strażnic na 

świetlice wiejskie. Projekt pn. „Adaptacja części pomieszczeń budynku byłej szkoły w 

Helenówce na potrzeby świetlicy wiejskiej”, przewiduje remont i wyposażenie 

pomieszczeń szkoły w Helenówce na potrzeby świetlicy o powierzchni 133 m2. 

Otrzymana kwota dofinansowania 135 000,00 zł. Projekt pn. ”Adaptacja pomieszczeń 

budynku OSP w Imielnie na potrzeby świetlicy wiejskiej”,  przewiduje m.in. remont 

wewnątrz budynku strażnicy, wymianę pokrycia dachowego, utwardzenie terenu przed 

budynkiem, remont basenu strażackiego. Kwota dofinansowania 130 000,00 zł. 

 

W gminie od 2016 roku funkcjonuje piłkarskie zrzeszenie sportowe pn. Gminny Klub 

Sportowy Imielno. Dryżyna seniorów GKS Imielno w sezonie 2017-2018 występowała w 

Grupie  2 rozgrywek Klasy B organizowanych przez Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej, 

gdzie ostatecznie zajęła 5 miejsce.  

W sezonie 2017-2018 drużyna Orlika Młodszego reprezentowała GKS Imielno w Grupie 

IV rozgrywek ŚZPN. 

Działalność klubu w 2018r. była dotowana przez gminę w kwocie 40.000 zł. 

8.6  Rolnictwo 

Rolnictwo jest podstawową formą gospodarowania i źródłem dochodów mieszkańców 

gminy Imielno. O wiodącej pozycji rolnictwa świadczy wysoki udział (82,3 %) użytków 

rolnych  w powierzchni ogólnej gminy w porównaniu do średniej dla województwa 

świętokrzyskiego (62,5 %). 

Struktura użytków rolnych przedstawia się następująco: 

 grunty orne - 6897 ha (83,20 % UR) 

 trwałe użytki zielone (łąki i pastwiska) – 1388 ha (16,75 % UR) 

 sady – 4 ha (0,05 % UR) 

Na obszarze gminy przeważa tradycyjny system produkcji rolniczej, charakteryzujący się 

dużym udziałem upraw zbóż rzepaku oraz  hodowli trzody chlewnej i bydła mlecznego 

jak również rzeźnego. Jedynie w południowej części gminy  oprócz zbóż uprawiane są 

warzywa  w szczególności pietruszka.  
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W gminie jest 1025 indywidualnych gospodarstw domowych. Struktura gospodarstw 

indywidualnych według grup obszarowych przedstawia się następująco: 

 

Grupy obszarowe Liczba gospodarstw Powierzchnia [ha] 

1 –2 ha 95 
2205 

2,1 – 5 ha 430 

5,1 – 10 ha 331 
4637 

10,1 – 15 ha 99 

15,1 – 50 ha 65 1182 

powyżej 50 ha 5 265 

Ogółem 1025 8289 

 

 

Jak wynika z powyższych danych podstawową cechą struktury agrarnej (mimo 

korzystniejszej sytuacji niż średnio w województwie) jest jej rozdrobnienie. 

Na obszarze gminy przeważają grunty orne należące do IV klasy bonitacji, których jest 

łącznie (IVa i IVb)  - ponad 40% powierzchni ogółu gruntów ornych. Niespełna 30% 

powierzchni zajmuje III klasa bonitacji. Pośród trwałych użytków zielonych przeważają 

klasy bonitacyjne IV i V – łącznie stanowią one ponad 80% powierzchni wszystkich 

użytków zielonych gminy. 

W 2018r.  836 rolników złożyło wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie 

oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na łączną kwotę 422 985,59 

zł. Powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych w/w wnioskach 

wyniosła nieco ponad 5420 ha. 

W roku ubiegłym pracowała Gminna Komisja ds. szacowania szkód w gospodarstwach 

rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej powstałych w wyniku niekorzystnych 

zjawisk atmosferycznych – susza. Wnioski o szacowanie szkód złożyło 49 rolników. W 

wyniku prac komisji stwierdzono że żadne gospodarstwo nie miało strat powyżej 30% 

średniej rocznej produkcji rolnej. Natomiast na powierzchni 390 ha straty w plonach 

przekroczyły 30 %.  

8.7  Gospodarka wodno-ściekowa 

Gmina Imielno posiada trzy ujęcia wodociągowe dla zaopatrywania ludności w wodę 

poprzez wodociąg Imielno, wodociąg Opatkowice Murowane i wodociąg Motkowice. 

Na początku roku 2018 gmina Imielno była zwodociągowana w 18 sołectwach  (19 

wsiach), gdzie liczba ludności zaopatrywanej przez wodociągi wynosiła ok.4110 osób, a 

długość sieci wynosiła 67,2km. W 2018r. nastąpiła rozbudowa wodociągów o 

miejscowości Wygoda, Karczunek i Rajchotkę oraz część Sobowic. 

Na koniec 2018r. gmina Imielno była zwodociągowana we wszystkich 21 sołectwach, 

gdzie liczba ludności zaopatrywanej przez wodociągi wynosiła ok.97% tj.ok.4300 osób,  

a długość sieci wynosiła 78,7km. 

Roczna produkcja wody wynosiła ok.502m3/dobę. 
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W 2019r. przewiduje się rozbudowę wodociągu w Opatkowicach Drewnianych o 

przysiółek „Zapusta”. 

Projekt realizowany w ramach PROW 2014-2020, operacja typu Gospodarka wodno-

ściekowa pn. „Rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej w gminie Imielno poprzez 

budowę sieci wodociągowych i przydomowych oczyszczalni ścieków”. Wartość projektu 

– 1 951 381,88 zł, dofinansowanie – 1 024 117,00 zł. Zakres inwestycji  obejmował 

montaż 27 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków oraz budowę sieci 

wodociągowych Imielno – Wygoda i Dzierszyn-Rajchotka-Karczunek o łącznej długości 

9,4 kilometra. Zostało również wykonanych 81 przyłączy wodociągowych do prywatnych 

posesji. Realizacja w latach 2017-2018.  

 

8.8.  Transport 

W 2018 r. Gmina Imielno nie była organizatorem publicznego transportu osób.                                                    

W gminie nie funkcjonują parkingi typu „Parkuj i jedź". 

 

8.9 Ochrona przeciwpożarowa  

Gmina Imielno w 2018r. pozyskała dofinansowanie w kwocie 18 295,20 zł z Funduszu 

Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej- Funduszu Sprawiedliwości na zakup 

dla jednostek OSP wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielania 

pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa. Za 

przyznane środki uzupełnione wkładem własnym zostały zakupione: defibrylator z 

baterią i elektrodami – dwa zestawy, oraz torba ratownicza - jako zestaw ratownictwa 

medycznego PSP R-1 z deską ortopedyczną i szynami Kramera. Zakupiony sprzęt 

jednostkom OSP w Imielnie i OSP w Opatkowicach Murowanych.  

Na terenie gminy Imielno jest zarejestrowanych 14 jednostek Ochotniczej Straży 

Pożarnej,  w tym typu ,,S” 8 a typu ,,M” 6.  Stan członków na terenie gminy wynosi 305 

osób.  OSP Imielno od 2011 roku jest włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-

Gaśniczego.                                                                                                                                                                          

Wyposażenie i wyszkolenie OSP Motkowice i Opatkowice Murowane również umożliwia 

im udział w działaniach ratowniczych. Wszystkie OSP dysponują bazą lokalową w postaci 

remiz strażackich. W sześciu jednostkach OSP jest zainstalowane centralne ogrzewanie, 

a w dwóch elektryczne ogrzewanie. Trzy jednostki posiadają selektywne wywołanie.                                                                                                   

W 2018 roku został zakupiony średni samochód ratowniczo-gaśniczy Star 244 P dla OSP 

Opatkowice Murowane, oraz wspólnie z Samorządem Województwa Świętokrzyskiego 

lekki samochód Mercedes dla OSP Sobowice. Poziom wyszkolenia i wyposażenia w OSP 

umożliwia podjęcie działań: 

- ratowniczo-gaśniczych w czasie pożarów,                                                                                                                                                                

- ratownictwa technicznego i drogowego,                                                                                                                                               

- ratownictwa powodziowego i nawodnego,                                                                                                                                         

- ratownictwa wodnego,                                                                                                                                                                            

- ratownictwa medycznego,                                                                                                                                                                              

- poszukiwawczo - ratowniczych.                                                                                                                                                              
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W 2018 roku jednostki OSP uczestniczyły w działaniach ratowniczych i tak: Imielno 62, 

Motkowice 19, Opatkowice Murowane 4. OSP prowadzi również działania prewencyjne - 

pokazy działania dla dzieci z przedszkola i szkół (zgłaszanie zdarzenia, gaszenie pożaru, 

ratownictwo drogowe, ewakuacja szkoły na wypadek ataku terrorystycznego).  OSP 

Imielno co roku bierze udział  w ćwiczeniach organizowanych w ramach Krajowego 

Systemu Ratownictwo-Gaśniczego. 

8.10  Ład przestrzenny 

Gmina Imielno nie posiada Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  

W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego ostatnie 

zmiany były dokonane w 2016r. (wprowadzenie udokumentowanych złóż piasku).   W 

2019 r. przewiduje się rozpocząć prace w przedmiocie przystąpienia do sporządzenia 

oceny aktualności i zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego na terenie całej Gminy Imielno. 

 

8.11  Gospodarka mieszkaniowa i komunalna 

 

Na początku 2018 r. zasób mieszkaniowy gminy obejmował następujące mieszkania: 

- przy ul. Cmentarnej 7 w Imielnie - w budynku administracyjno mieszkalnym 

znajduje się 3  mieszkania, o powierzchni , 58,3 m2, 58,37 m2, 58,37 m2, łączna 

powierzchnia mieszkań  w tym budynku to 175,11 m2, o przeciętnej liczbie 4 izb, 

- przy ul. Cmentarnej 6  - w budynku  byłej agronomówki znajduje się 3 mieszkania,                  

o powierzchni 55,00 m2 , 54,50 m2,  28,00 m2 , łączna powierzchnia mieszkań w tym 

budynku to 137,50 m2, o przeciętnej liczbie izb 3 

- w Imielnie przy ul. Kościelnej w budynku szkoły podstawowej znajduje się  1 

mieszkanie  o pow. 51,70 m2  w liczbie 3 izb,   

- w miejscowości Grudzyny 11 budynek mieszkalny znajduje się 4 mieszkania o 

powierzchni  58,20 m2 ,  64,00 m2 ,  45,60 m2 ,  79,50 m2, łączna powierzchnia mieszkań 

w tym budynku wynosi 247,30 m2  o liczbie 3 izb, 

- w miejscowości Sobowice w byłej szkole podstawowej znajduje się 2 mieszkania                                         

o powierzchni 39,00 m2 , 27,00 m2 , łączna powierzchnia  mieszkań w tym budynku 

wynosi 66,00 m2 , przy liczbie 2 izb, 

- w miejscowości Jakubów  w byłej szkole podstawowej znajdują się 2 mieszkania                     

o powierzchni 47,00 m2,  47,00 m2 , łączna powierzchnia  mieszkań wynosi 94,00 m2                        

o liczbie izb w ilości 3 każde, 

- w miejscowości Helenówka  w budynku byłej szkole podstawowej znajdują się 3 

mieszkania, o powierzchni 38,50 m2 , 52,00 m2 , 29,00 m2 , łączna powierzchnia 

mieszkań  w tym budynku wynosi 119,50 m2  o przeciętnej liczbie izb w ilości 2. 

- w miejscowości Mierzwin w budynku szkoły podstawowej znajduje się 1 mieszkanie                        

o powierzchni 34,20 m2  o liczbie izb 2. 

- w miejscowości Motkowice ul. Nadnidziańska znajdowało się 1 mieszkanie o 

powierzchni 64,34 m2 o licznie izb w ilości 3. 
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Łącznie w zasobie gminy znajdowało się, na dzień 1 stycznia 2018 r., 20 mieszkań, a na 

dzień 31 grudnia 2018 r. - 19 mieszkań. Zmniejszenie się liczby tych mieszkań związane 

było z tym, że w 2018 roku lokal mieszkalny położony w Motkowicach przy ul. 

Nadnidziańskiej  został sprzedany na rzecz jego najemcy. 

Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania wynosiła 49,48 m2, a ogółem,                               

w przeliczeniu na jednego mieszkańca w lokalu  gminnym  wynosiła 24,14 m2. 

W 2018 r. nie oddano do użytkowania  mieszkań, które by zwiększyły gminny zasób 

mieszkaniowy. Zasady przyznawania mieszkań były następujące: według kolejności 

składania wniosków o przydział lokalu z gminnego zasobu mieszkaniowego, analizy 

sytuacji mieszkaniowej w jakiej się znajduje wnioskodawca oraz stanu jego rodziny. 

Decyzje w tej sprawie były podejmowane przez Wójta Gminy Imielno przy udziale 

pracownika urzędu zajmującego się sprawami lokalowymi i pracownika 

odpowiedzialnym za ewidencję  ludności. 

 

Niewykorzystanych było 1 mieszkanie w budynku byłej szkoły podstawowej w 

Sobowicach. Przyczyną niewykorzystania tego lokalu mieszkaniowego było to, iż 

budynek byłej szkoły podstawowej w Sobowicach został przeznaczony do sprzedaży               

w całości tj. wraz z lokalami mieszkalnymi w nim się znajdującymi. 

W 2018 r. dokonano sprzedaży 1 mieszkania wraz z ułamkową częścią gruntu                                            

i pomieszczeniami przynależnymi  znajdującego się wówczas w zasobie gminy, za kwotę 

97 364,55 zł.  Powodem sprzedaży wskazanego  mieszkania był koszt jego utrzymania 

przewyższający osiągnięte dochody z czynszu. 

W 2018 r. nie wszczynano postępowań eksmisyjnych, dotyczących opuszczenia lokali 

mieszkalnych, będących w zasobach gminy. W tymże roku nie zakończyło się  takich 

sprawach żadne postępowanie, nie było wyeksmitowania osób z zajmowanych lokali. 

Na dzień 1 stycznia 2018 r. zaległości w opłatach za mieszkania będące w zasobie gminy 

wynosiły łącznie 1 600,00 zł, a płatnościami dotyczyły 2 mieszkań. Na dzień 31 grudnia 

2018 r. dane te przedstawiały się następująco: zaległości w opłatach wynosiły łącznie 

1 300,00 zł, a płatności dotyczyły 2 mieszkań. 

W 2018 r. nie prowadzono remontu mieszkań. 

W 2018 r. wypłacono dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 737,00 zł, których 

beneficjentami była 1 osoba. Podstawą ich przyznania było kryterium dochodowe. 

W zasobie gminy w 2018 r. znajdowały się następujące budynki niemieszkalne: budynki 

biurowe – 2 sztuki, budynki opieki zdrowotnej – 2 sztuki, budynki oświaty 4, budynki po 

byłych szkołach podstawowych – 3 sztuki, budynki OSP – 13 sztuk, budynki handlowe – 

2 sztuki, które wykorzystano w następujący sposób zgodnie z ich przeznaczeniem z tym, 

że budynki po byłych szkołach podstawowych pozostawały pustostanem. 
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Na początku 2018 r. na mieszkanie z zasobu gminy oczekiwało 7 osób, zaś pod koniec 

2018 r. było to 7 osób. Średni czas oczekiwanie na otrzymanie mieszkania wynosił                     

w 2018 r. 12 miesięcy. Względem lat poprzednich, czas oczekiwania pozostaje na tym 

samym  poziomie ze względu na brak rotacji w zasobie mieszkaniowym.  

8.12 Przedsięwzięcia społeczne 

Nie mniej istotne od zrealizowanych inwestycji w infrastrukturę są również 

przeprowadzone przez gminę przedsięwzięcia społeczne takie jak:  

- turniej piłki halowej i tenisa stołowego, X piknik rodzinny, spotkanie wigilijno – 

opłatkowe dla osób starszych i samotnych, Święto Niepodległości, uroczystość 50-tej 

rocznicy pożycia małżeńskiego, spotkania z okazji Dnia Kobiet, sportowy Dzień Dziecka, 

Dzień Seniora, 

- rodzinny punkt informacyjno – konsultacyjny ds. uzależnień i przemocy, okresowe 

badania kontrolne cytologiczne i mammograficzne,  

- zbiórki zużytych opon, sprzętu elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych. 

8.13. Gospodarowanie odpadami 

W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. odbiór i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych z terenu gminy Imielno, realizowany był przez firmę EKOM Sp. j. na 

podstawie umowy zawartej z gminą Imielno. 

Zasady odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości reguluje pakiet uchwał. 

Dotyczą one przede wszystkim: metody, na podstawie której naliczana jest opłata 

„śmieciowa”, stawek tych opłat, szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług  w 

zamian za uiszczoną opłatę, terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat, wzoru 

deklaracji, który składa się w Urzędzie Gminy Imielno, celem ustalenia wysokości opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które świadczy Gmina w związku                              

z funkcjonowaniem systemu odpadowego. 

Opłata za odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych 

naliczana jest od liczby osób zamieszkałych na terenie nieruchomości. Miesięczna opłata 

wynosiła 4,00 zł/osobę w przypadku prowadzenia segregacji odpadów, natomiast w 

przypadku nieprowadzenia segregacji odpadów 7,00 zł/osobę.  

Na nieruchomościach, gdzie nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 

obowiązuje stawka opłaty za pojemnik o określonej pojemności.  

Systemem gospodarowania odpadami objęto do 31 grudnia 2018 r. ogółem 1380 

nieruchomości tj. nieruchomości zamieszkałe i w których prowadzona jest działalność 

gospodarcza oraz nieruchomości,  

Właściciele nieruchomości osobiście deklarują liczbę osób zamieszkujących daną 

nieruchomość i sposób gospodarowania odpadami. Ceny odbioru pojemników z 

nieruchomości niezamieszkałych zróżnicowano w zależności od rodzaju ich pojemności. 

Na tej podstawie naliczana jest opłata za gospodarowanie odpadami. Wszystkie 

nieruchomości zostały wyposażone w odpowiednie pojemniki. W przypadku złożenia 

zmiany deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

zmiany pojemności pojemników są na bieżąco realizowane.  
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Pobierana opłata przeznaczona jest na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu 

gospodarowania odpadami komunalnymi, w skład których wchodzi odbiór, transport, 

utylizacja odpadów, utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) i 

Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK), zysk firmy 

obsługującej, koszt obsługi administracyjnej i informatycznej systemu itp.  

W kwocie opłaty przysługuje mieszkańcom:  

− odbiór odpadów komunalnych (bez względu na ilość) z częstotliwością 1 raz na miesiąc,  

− odbiór odpadów odbiór odpadów segregowanych (bez względu na ilość)                                              

z częstotliwością 1 raz na miesiąc, 

− możliwość dostarczenia wytworzonych odpadów do PSZOK zgodnie z jego 

harmonogramem.  

 

Gmina musi zapewnić osiągnięcie:  

− poziomów odzysku odpadów segregowanych,  

− ograniczenie masy składowanych odpadów biodegradowalnych.  

 

Stały Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych funkcjonuje w Imielnie, przy                                 

ul. Cmentarnej 8. Do PSZOK-u można nieodpłatnie dostarczyć przeterminowane leki, 

chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

zużyte opony, odpady wielkogabarytowe, odpady budowalne i remontowe, odpady 

ulegające biodegradacji, odpady zielone, odpady segregowane oraz odpady szklane.  

 

8.14. Przedsiębiorcy 

Na koniec 2018 roku na terenie Gminie Imielno było zarejestrowanych w CEiDG 

(Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) 133 przedsiębiorców 

których główne miejsce wykonywania działalności gospodarczej było na terenie tutejszej 

Gminy  oraz 27 przedsiębiorców których działalność na terenie Gminy Imielno była 

dodatkowym miejscem wykonywania działalności gospodarczej. 

W 2018 roku w Gminie Imielno zostało przyjętych 17 wniosków o wpis przedsiębiorcy 

do rejestru CEiDG , 10 wniosków o wykreślenie przedsiębiorcy z CEiDG oraz 31 

wniosków  o zmianę wpisu w CEiDG. 

W Gminie Imielno na dzień 31.12.2018 roku  funkcjonowało 14 punktów sprzedaży 

napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy) 

oraz 4 punkty sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu 

sprzedaży (lokale gastronomiczne). 

W przedmiocie napojów alkoholowych funkcjonują trzy uchwały Rady Gminy                             

w Imielnie: 

1. Uchwała w sprawie zasad usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych,  

2. Uchwała w sprawie ustalenia dni i godzin otwarcia oraz zamykania placówek handlu 

detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie 

Gminy Imielno,  
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3. Uchwała w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych na terenie Gminy Imielno. 

W 2018 roku zostało wydanych 11 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

wszystkie do spożycia  poza miejscem sprzedaży w tym 5 - do 4,5 % zawartości alkoholu 

oraz piwa, 3 - od 4,5 % do 18 %  zawartości alkoholu oraz piwa, 3 - powyżej 18 % 

zawartości alkoholu.  

Ponadto wydano 3 zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych. 

W 2018 roku zostało wydanych 7 decyzji o wygaśnięciu zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych ze względu na likwidację punktu sprzedaży oraz zmianę rodzaju 

działalności punktu sprzedaży. 

IX. PODSUMOWANIE 

Powyższy raport przedstawia stan podstawowych obszarów działalności Gminy Imielno. 

Raport jest swego rodzaju spojrzeniem na aktualną, wewnętrzną i zewnętrzną sytuację 

Gminy. 

      Podkreślić należy fakt, iż Raport nie jest monografią, opisującą w szczegółach każdą                               

z dziedzin aktywności Gminy, ale zbiorem danych statystycznych oraz innych informacji 

pozyskanych z zasobów Urzędu Gminy Imielno, przetworzonych na potrzeby tego 

dokumentu. Dzięki temu publikacja ta zawiera informacje pozwalające ocenić i 

przeanalizować różne zagadnienia, związane z rozwojem społeczno-gospodarczym 

Gminy Imielno w ostatnim roku.                                                                                                                                 

       Zebrane informacje od pracowników merytorycznych Urzędu Gminy, jednostek 

organizacyjnych i instytucji są źródłem informacji o stanie Gminy Imielno. Opisują 

sytuację gminy pod względem gospodarki, środowiska, społeczeństwa oraz zarządzania 

gminą. Finanse Gminy są stabilne. Wzrastają dochody Gminy, a dług publiczny jest na 

bezpiecznym poziomie.                                                                                                                                         

        Systematycznie są modernizowane i remontowane drogi, których właścicielem jest 

Gmina. To również zasługa pozyskanych środków zewnętrznych. Dzięki tym środkom 

udało się zrealizować kilka znaczących zadań. Pomimo wielu płatności za wykonane 

inwestycje sytuacja finansowa Gminy jest dobra i stabilna. 

        Wójt Gminy Imielno podejmuje i będzie podejmował różne formy działań mające na 

celu promocję Gminy na zewnątrz, tak aby zwiększyć ruch turystyczny, co bezpośrednio 

wpłynie na wzrost poziomu życia mieszańców Gminy. 
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