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Wstęp
Szanowni Mieszkańcy
Mam przyjemność zaprezentować Państwu dokument pn. „Raport o stanie Gminy Raków za
2020 rok”, który zawiera informację o działaniach wójta podejmowanych w roku ubiegłym,
w szczególności o wykonanych zadaniach i osiągniętych celach wynikających z dokumentów
strategicznych.
Dokument niniejszy rozpatrywany będzie przez Radę Gminy na sesji po uprzednim
przeprowadzeniu debaty. W debacie oprócz radnych uczestniczyć mogą również mieszkańcy gminy.
Mieszkaniec gminy, który aktywnie chce uczestniczyć w debacie nad raportem powinien złożyć
do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie poparte podpisami – co najmniej 20 osób –
mieszkańców gminy. Zgłoszenia należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który
zwołana będzie sesja podczas, której odbędzie się debata. W debacie głos zabrać może
15 mieszkańców wg kolejności zgłoszeń.
Informacja o terminie sesji, na której odbędzie się debata i podjęcie uchwały w sprawie
udzielenia wójtowi gminy wotum zaufania, zostanie podana do publicznej wiadomości w sposób
zwyczajowo przyjęty w gminie.
Serdecznie Państwa zapraszam do przeczytania raportu i uczestnictwa w debacie.

Z poważaniem
Damian Szpak
Wójt Gminy Raków
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I.

Informacje ogólne

Gmina Raków położona jest w województwie świętokrzyskim w południowej części powiatu
kieleckiego w sąsiedztwie powiatów staszowskiego i opatowskiego oraz gmin: Łagów, Daleszyce,
Pierzchnica, Szydłów, Staszów, Bogoria, Iwaniska. Zajmuje obszar o powierzchni ok. 191 km2 z czego
49% tj. 9 336,96 ha stanowią użytki rolne, a ok. 51% - lasy i pozostałe grunty.
Gminę tworzy 28 sołectw: Bardo, Celiny, Chańcza, Dębno, Drogowle, Głuchów, GłuchówLasy, Jamno, Korzenno, Koziel, Lipiny, Mędrów, Nowa Huta, Ociesęki, Papiernia, Pągowiec,
Pułaczów, Radostów, Raków, Rakówka, Rembów, Smyków, Szumsko, Szumsko-Kolonia, Wola
Wąkopna, Wólka Pokłonna, Zalesie, Życiny. Siedzibą władz gminy jest miejscowość Raków.
Wójtem Gminy Raków jest Damian Szpak, wybrany na Wójta Gminy Raków w dniu
21 października 2018 r. Od dnia 1 stycznia 2020 r. Skarbnikiem Gminy jest Artur Nadolny. Władze
gminy obsługuje Urząd Gminy Raków z siedzibą przy ul. Ogrodowej 1 w Rakowie. Urząd jest jednostką
organizacyjną gminy. Aktualnie Raków stanowi centrum działalności administracyjnej, gospodarczej,
usługowej, społecznej, kulturalnej, a ze względu na bliskie położenie przy zbiorniku wodnym Chańcza,
spełnia również istotną rolę sportową, turystyczną oraz rekreacyjną.
Obok bogatej przeszłości historycznej gmina Raków wyróżnia się również występowaniem
unikalnych obiektów przyrodniczych. Ustanowionych jest wiele pomników przyrody ożywionej oraz
pomników przyrody nieożywionej.
Prawie dwie trzecie powierzchni gminy stanowią obszary chronione – są to tereny CisowskoOrłowińskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny oraz Chmielnicko-Szydłowieckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu. Największym walorem Cisowsko-Orłowińskiego Parku Krajobrazowego jest
przyroda, pod względem różnorodności botanicznej, przewyższa on Świętokrzyski Park Narodowy
w jego obszarze stwierdzono wiele gatunków roślin objętych ochroną oraz gatunki roślin rzadko
występujących.
Na obszarze gminy Raków można dostrzec również fragment bogatej przeszłości geologicznej
Gór Świętokrzyskich. Północna jej część to wzniesienia należące do Pasma Orłowińskiego i Pasma
Ociesęckiego, zbudowane z utworów paleozoicznych (głównie pochodzących z kambru piaskowców,
mułowców, iłowców i łupków). W paleozoiku miały miejsce zjawiska wulkaniczne, o czym świadczą
odsłonięcia diabazytów w rezerwacie Prągowiec w miejscowości Bardo. Najwyższym punktem z tych
wzniesień to Góra Zamczysko 427 m n.p.m. w miejscowości Nowa Huta. W pęknięciach tektonicznych
lub w podatnych na erozję skałach i glebach wytwarzały się na ogół doliny rzeczne i wąwozy.
Najważniejsze cieki wodne na terenie gminy Raków to rzeka Czarna oraz rzeka Łagowianka zwana
również „Łagowicą”.
W gminie Raków położona jest również część największego na kielecczyźnie zbiornika
wodnego – Chańcza o powierzchni ok. 457 ha. Pojemność całkowita to ok. 24 mln m3. Główne zadania
zbiornika to zabezpieczenie aktualnych potrzeb wodnych użytkowników poniżej zbiornika
i redukcja fal powodziowych oraz turystyka i rekreacja. Gmina nie posiada terenów nad zalewem
z przeznaczeniem na rekreację i wypoczynek – tereny takie znajdują się w posiadaniu osób prywatnych,
co utrudnia zagospodarowanie zalewu w tym kierunku.
Gmina Raków ma charakter rolniczo-leśny. Obszary występowania gleb dobrych i bardzo
dobrych grupują się w północnej i północno-wschodniej części gminy. Na pozostałym obszarze gminy
gleby słabe i bardzo słabe. W gminie jest około 1250 gospodarstw rolnych spośród nich około 900
prowadzi działalność rolniczą. Co drugie z nich ma powierzchnię od 1 do 5 ha, a co dziesiąte 10 ha
i więcej. Charakter działalności rolnej i dochody z tego tytułu uzależnione są od jakości gleb.
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Układ komunikacyjny gminy posiada dogodne połączenie z siecią dróg krajowych za
pośrednictwem dróg wojewódzkich nr 756 (Starachowice - Łagów - Stopnica) i 764 (Kielce - Staszów
- Połaniec).
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II.

Demografia

W okresie od początku do końca 2020 r. na terenie gminy Raków liczba osób zameldowanych
na pobyt stały zmniejszyła się o 46 osób, przez co na dzień 31.12.2020 r. wyniosła 5535 osób, natomiast
liczba osób zameldowanych na pobyt czasowy zmalała o 16 osób i na koniec 2020 r. wyniosła 64 osoby.
Miejscowością z największą liczbą mieszkańców na koniec 2020 r. był Raków (1030
mieszkańców zameldowanych na pobyt stały oraz 8 osób zameldowanych na pobyt czasowy),
a z najmniejszą Papiernia (27 mieszkańców zameldowanych na pobyt stały oraz brak osób
zameldowanych na pobyt czasowy).
Przyrost naturalny na terenie gminy Raków w 2020 roku był ujemny. Zameldowanych zostało
45 dzieci urodzonych w 2020 roku, przy zarejestrowanych 74 zgonach osób ostatnio zameldowanych
na terenie gminy Raków.
Pod względem statystyki ludności płcią nieznacznie przeważającą są mężczyźni – 51%
populacji (pobyt stały i czasowy). Najliczniejszą grupą wiekową są osoby w wieku produkcyjnym –
odpowiednio kobiety 1490 osób i mężczyźni 1906 osób (pobyt stały i czasowy).
Opracowanie w zakresie demografii zostało przygotowane na podstawie danych z rejestru
mieszkańców gminy Raków.
Liczba ludności według stanu na 31.12.2020 r.
Lp.
Miejscowość
zameldowanie na pobyt stały
zameldowanie na pobyt czasowy
1.
BARDO
345
1
2.
CELINY
55
2
3.
CHAŃCZA
386
4
4.
DĘBNO
53
2
5.
DROGOWLE
138
0
6.
GŁUCHÓW
118
0
7.
GŁUCHÓW-LASY
63
0
8.
JAMNO
91
2
9.
KORZENNO
116
0
10. KOZIEL
133
0
11. LIPINY
105
0
12. MĘDRÓW
90
0
13. NOWA HUTA
330
3
14. OCIESĘKI
394
5
15. PAPIERNIA
27
0
16. PĄGOWIEC
79
1
17. PUŁACZÓW
70
0
18. RADOSTÓW
157
1
19. RAKÓW
1030
8
20. RAKÓWKA
117
1
21. REMBÓW
245
25
22. SMYKÓW
44
2
23. SZUMSKO
200
0
24. SZUMSKO151
1
KOLONIA
25. WOLA WĄKOPNA
115
4
26. WÓLKA
281
0
POKŁONNA
27. ZALESIE
315
2
28. ŻYCINY
287
0
RAZEM
5 535
64
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Demografia za 2020 r. (liczba ludności w poszczególnych miejscowościach)
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Wykres 1. Demografia za 2020 r. (liczba ludności w poszczególnych miejscowościach) – opracowanie
własne
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Lp.
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Wykres 2. Demografia za 2020 r. (liczba zgonów i urodzeń w poszczególnych miejscowościach) –
opracowanie własne
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Rok

2019
2020

Stan ludności gminy Raków - porównanie lat 2019 i 2020 r.
Liczba ludności według stanu na
Urodzenia
31 grudnia danego roku
Zameldowanie na
Zameldowanie na
pobyt stały
pobyt czasowy
5581
80
52
5535
64
45

Zgony

77
74

Statystyka ludności wg płci - stan na 31.12.2020 r. (pobyt stały)
Przedziały wiekowe Wiek < Dorośli 0 - 6 7 - 15 16 - 17 18 - 18 - Od
18 lat
K M K M K M 59
K 64
M 60
K
Ogółem w
5535
925
4610 150 181 247 244 55 48 147 188 820
gminie
Raków
9
9
K
– kobiety,
M – mężczyźni

Od Razem
65
M K M
422 275 27
1 84

Statystyka ludności wg płci - stan na 31.12.2020 r. (pobyt czasowy)
Przedziały wiekowe Wiek < Dorośli 0 - 6 7 - 15 16 - 17 18 - 18 - Od
18 lat
K M K M K M 59
K 64
M 60
K
Ogółem w
64
Raków
Kgminie
– kobiety,
M – mężczyźni
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17

Od
65
M
5

Razem
K M
3 18 46

III.

Informacje finansowe

Dochody
Plan

39 223 473,56 zł

Wykonanie 44 427 585,34 zł, tj. 113,27 %
w tym:
-

dochody bieżące: 28 981 484,37 zł tj.: 65,23 % dochodów ogółem;

-

dochody majątkowe: 15 446 100,97 zł tj.: 34,77 % dochodów ogółem.
Dochody Gminy Raków w 2020 roku według źródeł
% wykonania
Kwota wykonanych
Źródła dochodów
w stosunku do
dochodów
dochodów ogółem
Dochody ogółem
44 427 585,34
100,00
Dochody bieżące, z
28 981 484,37
65,23
tego:
dochody z tytułu
udziału we wpływach z
2 766 636,00
6,23
podatku dochodowego
od osób fizycznych
dochody z tytułu
udziału we wpływach z
4 517,25
0,01
podatku dochodowego
od osób prawnych
z subwencji ogólnej
10 629 437,00
23,93
z tytułu dotacji i
środków
11 135 250,05
25,06
przeznaczonych na cele
bieżące
pozostałe dochody
4 445 644,07
10,01
bieżące, w tym:
z podatku od
1 081 363,80
2,43
nieruchomości
Dochody majątkowe, w
15 446 100,97
34,77
tym:
ze sprzedaży majątku
90 274,13
0,20
z tytułu dotacji oraz
środków
15 355 235,30
34,56
przeznaczonych na
inwestycje
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Wykonane dochody majątkowe:
Wpływ opłaty za przyłącze wody do działki nr 103/1 w msc. Celiny
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

1 626,02 zł
591,54 zł

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości

79 274,13 zł

Wpływ środków na zakupy inwestycyjne pozyskanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
na „Modernizację i doposażenie systemów teleinformatycznych Urzędu Gminy Raków” 70 662,12 zł
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ( ze sprzedaży auta na złom )

11 000,00 zł

Środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na zakup i montaż instalacji
fotowoltaicznej w budynku straży pożarnej w Szumsku

22 500,00 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,
o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu
środków:
- na termomodernizację budynków użyteczności

publicznej na terenie gminy Raków: Szkoła
4 656 024,67 zł

Podstawowa w Szumsku, Gimnazjum w Rakowie
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- na rozbudowę i przebudowę szkoły podstawowej o salę gimnastyczną w Ociesękach wraz
z doposażeniem

449 873,05 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji „Realizacja Programu
Wieloletniego SENIOR+ na lata 2015 – 2020, Edycja 2020” (adaptacja pomieszczeń w budynku na
ul. Sienieńskiego w Rakowie)
99 108,85 zł
Wpływ dotacji otrzymanej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na
realizację projektu grantowego obejmującego wdrożenie usług transportowych door-to-door w tym na
zakup samochodu przystosowanego dla osób niepełnosprawnych
150 000,00 zł
Wpływ refundacji kosztów poniesionych z w roku 2019 na Odnawialne Źródła Energii

218 797,20 zł

Wpływ dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz
środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy na realizację zadania pn.: „Kompleksowa
modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w gminie Raków”
1 045 677,73 zł
Wpływ dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz
środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy na realizację zadania pn.: „Utworzenie
i wyposażenie obiektów pełniących funkcje rekreacyjne i społeczno kulturowe w msc. Bardo,
Rembów, Rakówka, Chańcza, Życiny, Wólka Pokłonna , Ociesęki, Nowa Huta na terenie gminy
Raków”
93 067,66 zł
Wpływ środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania pn.: „Zakup
kontenera dla msc. Rakówka”
31 000,00 zł
Wpływ środków na dofinansowanie inwestycji pozyskanych z Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych
8 516 898,00 zł
Zaplanowana sprzedaż mienia w kwocie 488 339,00 zł została wykonana w wysokości 79 274,13 zł.
Mimo podejmowanych działań w zakresie sprzedaży założony plan został zrealizowany w 16,23 %.
Dochody własne Gminy Raków w 2020 r. według źródeł
% wykonania
Kwota wykonanych
Źródła dochodów
w stosunku do
dochodów
dochodów ogółem
Podatek CIT
4 517,25
0,06
Podatek PIT
2 766 636,00
38,34
Podatki i opłaty lokalne
2 317 522,96
32,11
Pozostałe dochody
2 128 121,11
29,49
Dochody własne
7 216 797,32
100,00
ogółem
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Na dochody własne gminy składają się:
- udziały z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (podatek PIT);
- udziały z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (podatek CIT);
- podatki i opłaty lokalne tj.:
* podatek od nieruchomości;
* podatek rolny;
* podatek leśny;
* podatek od środków transportowych;
* podatek od czynności cywilnoprawnych;
* wpływy z opłaty targowej;
* wpływy z opłaty miejscowej;
* wpływy z opłaty skarbowej;
* wpływy z opłat za wydawanie pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
* wpływy z innych lokalnych opłat;
- pozostałe dochody gminy: wpływy z najmu, dzierżawy i sprzedaży mienia, dochody z tyt. rozliczeń
podatku VAT, otrzymane kary umowne, dochody z tytułu dostawy wody i ścieków, dochody z tyt.
wywozu nieczystości ciekłych, wpływy z tytułu usług opiekuńczych, wpłaty za wyżywienie w stołówce
szkolnej.
Wydatki
Plan

44 359 281,64 zł

Wykonanie 39 575 118,01 zł, tj.: 89,21 %
w tym:
wydatki bieżące:

26 318 200,49 zł tj. 66,50 % wydatków ogółem,

wydatki majątkowe 13 256 917,52 zł tj. : 33,50 % wydatków ogółem.
Wykonane wydatki bieżące w kwocie 26 318 200,01 zł są mniejsze od wykonanych dochodów
bieżących w wysokości 28 981 484, 37 zł ( różnica 2 663 283,88 zł ).
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Poniesione wydatki Gminy Raków w 2020 roku według działów

Wydatki
Struktura
wykonane w 2020 wydatków w
roku
%

Nazwa działu

010 Rolnictwo i łowiectwo
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię
elektryczną, gaz i wodę
600 Transport i łączność
630 Turystyka
700 Gospodarka mieszkaniowa
710 Działalność usługowa
720 Informatyka
750 Administracja publiczna
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
757 Obsługa długu publicznego
801 Oświata i wychowanie
851 Ochrona zdrowia
852 Pomoc społeczna
854 Edukacyjna opieka wychowawcza
855 Rodzina
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
926 Kultura fizyczna
Razem

432 387,15

1,09

360 772,16

0,91

1 724 825,67
2 251,35
187 182,20
27 000,00
70 662,12
3 805 224,81

4,36
0,01
0,47
0,07
0,18
9,62

85 513,00

0,22

248 942,71

0,63

233 050,77
16 997 430,48
70 781,03
2 255 112,43
113 096,00
8 800 132,49
3 635 081,96
518 671,68
7 000,00

0,59
42,95
0,18
5,70
0,29
22,24
9,19
1,31
0,02

39 575 118,01

100,00
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Poniesione wydatki majątkowe:
Wykonanie limitów wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia w 2020 roku
Stopień realizacji
Wykonanie w
w okresie
roku 2020 sprawozdawczym
w%

Nazwa i cel
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem
(1.1+1.2+1.3)
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe
Wydatki na programy, projekty lub zadania
związane z programami realizowanymi z
udziałem środków, o których mowa w art.5
ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r.
o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157,
poz.1240,z późn.zm.), z tego:
- wydatki bieżące
Szczęśliwe dzieci w Gminie Raków poprzez
utworzenie nowych miejsc wychowania
przedszkolnego - Zwiększeniu dostępu do
wysokiej jakości edukacji przedszkolnej
- wydatki majątkowe
ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA
SZKOŁY PODSTAWOWEJ O SALĘ
GIMNASTYCZNĄ W OCIESĘKACH WRAZ
Z DOPOSAŻENIEM - Poprawa warunków
nauczania - Poprawa warunków nauczania
Termomodernizacja budynków użyteczności
publicznej na terenie gminy Raków: Szkoła
Podstawowa w Szumsku, Gimnazjum w
Rakowie - Poprawa efektywności
energetycznej
Kompleksowa modernizacja systemu
oświetlenia ulicznego w gminie Raków Poprawa efektywności energetycznej
Utworzenie i wyposażenie obiektów
pełniących funkcje rekreacyjne i społeczno
kulturowe w msc. Bardo, Rembów, Rakówka,
Chańcza, Życiny, Wólka Pokłonna, Ociesęki,
Nowa Huta na terenie gminy Raków Zaspokojenie potrzeb społecznych i
kulturalnych mieszkańców gminy Raków
Wydatki na programy, projekty lub zadania
pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i
1.2),z tego
- wydatki bieżące
Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej Utrzymanie tras rowerowych
Remont drogi powiatowej nr 0349T
Pierzchnica Ujny-Holendry-SmykówKorzenno- Drogowle-Raków-Rakówka gr.

12 895 847,83

116 198,66
12 779 649,17

40,25
86,64

11 450 131,04

93,76

88 053,31

42,32

88 053,31

42,32

11 362 077,73

94,66

1 878 379,05

90,38

6 947 613,29

98,03

2 356 434,00

88,83

179 651,39

97,11

1 445 716,79

51,14

28 145,35

34,92

394,35

10,89

27 751,00

63,11
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85,75

Gminy pow, Kielecki od km 20+462 do km 21
+525 - Poprawa komunikacji
- wydatki majątkowe
Budowa sieci wodociągowej wraz z
przyłączami w msc. Jamno" - Dostawa wody
pitnej
Przebudowa ul. Klasztornej w Rakowie Poprawa komunikacji
Przebudowa drogi w Pągowcu - Poprawa
komunikacji
Przebudowa drogi w msc. Dębno - Poprawa
komunikacji
Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Drogowle Zaspokojenie potrzeb społecznych i
kulturalnych mieszkańców gminy Raków

1 417 571,44

51,62

984,00

0,49

492 981,33

99,50

225 955,72

99,93

687 655,11

100,05

9 995,28

99,95

Inwestycje i zakupy inwestycyjne w 2020 roku.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Wykonanie

Zakup wiaty przystankowej w msc. Jamno

12 876,89

Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na przebudowę ulicy
Sienieńskiego w Rakowie

36 900,00

Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na przebudowę drogi w msc.
Dębno

17 500,00

Wykup działek w Radostowie

5 397,20

Modernizacja i doposażenie systemów
teleinformatycznych Urzędu Gminy Raków

70 662,12

Zakup kamery do prac podwodnych

7 000,00

Zakup sprzętu hydraulicznego do ratownictwa
technicznego wraz z montażem w samochodzie
ratownictwa technicznego Mercedes Sprinter

3 100,00

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w
budynku straży pożarnej w Szumsku

35 000,00
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Wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej
w Ociesękach

21 433,60

Zakup laptopa wraz z drukarką dla Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych

4 179,00

Realizacja Programu Wieloletniego SENIOR+ na
lata 2015 – 2020, Edycja 2020

114 267,00

Zakup kompresora do wozu asenizacyjnego
Meprozet

4 384,49

Wykonanie dachu w świetlicy w msc. Nowa
Huta

19 293,78

Plac zabaw w msc. Chańcza

19 494,27

Zakup kontenera dla msc. Głuchów i Głuchów
Lasy

23 001,00

Plac zabaw w Rakowie - rynek

39 729,00

Zakup kontenera dla msc. Rakówka

43 050,00

Dotacje udzielone przez Gminę Raków w 2020 roku.
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
Pomoc finansowa na realizację zadania pn.: „Remont
drogi powiatowej nr 0349T Pierzchnica Ujny-HolendrySmyków-Korzenno—Drogowle-Raków-Rakówka gr.
Gminy pow. Kielecki od km 20+462 do km 21+525”
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
Remont boksów garażowych OSP Chańcza
Zakup kamery do prac podwodnych
Zakup umundurowania
Zakup sprzętu hydraulicznego do ratownictwa
technicznego wraz z montażem w samochodzie
ratownictwa technicznego Mercedes Sprinter
Pozyskiwanie
artykułów żywnościowych
najuboższych mieszkańców Gminy Raków
Zadania w zakresie kultury
Organizacja zajęć sportowych

dla

Powiat Kielecki

27 751,00

OSP Chańcza
OSP Raków
OSP Szumsko

6 000,00
7 000,00
2 500,00

OSP Ociesęki

3 100,00

Podmiot wyłoniony w
drodze konkursu
Podmiot wyłoniony w
drodze konkursu
Podmiot wyłoniony w
drodze konkursu

Raport o stanie gminy Raków za 2020 rok

19

5 000,00
3 000,00
7 000,00

Przychody
W ciągu 2020 r. zaciągnięto kredyt długoterminowy w wys. 5 100 000,00 zł w Banku Spółdzielczym
w Szydłowie.
Rozchody
W 2020 r. dokonano spłat kredytów na kwotę 1 050 000,00 zł.
Spłaty dokonywane były terminowo.
Stan finansów gminy
Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31.12.2020 r. wynosi 17 300 000,00 zł,
co stanowi 38,94 % wykonanych dochodów.
Wynik budżetu za 2020 rok
Budżet 2020 r. zamknął się nadwyżką w kwocie 4 852 467,33 zł.
Na dzień 31 grudnia 2020 r. Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.
W 2020 roku w ramach budżetu:
- był wyodrębniony fundusz sołecki w rozumieniu ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu
sołeckim w wysokości 486 367,62 zł. Kwota wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego
w 2020 roku wyniosła 429 931,26 zł.
- nie było wydzielonej części, o której wydatkowaniu decydowali bezpośrednio mieszkańcy tzw. Budżet
obywatelski;
- nie realizowano inwestycji w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.
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IV.

Informacja o stanie mienia komunalnego

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy
Plan wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Raków na lata 2019-2021 został przyjęty
zarządzeniem nr 152/2019 Wójta Gminy Raków z dnia 11 grudnia 2019 r.
W Gminnym Zasobie nieruchomości według stanu na dzień 31.12.2020 r. znajduje się 233,7610 ha
gruntów zajętych pod drogi oraz 134,8277 ha gruntów innych niż drogowe.
Spośród gruntów znajdujących się w Gminnym Zasobie nieruchomości według stanu na dzień
31.12.2020 r.:
-

1,1660 ha gruntów było oddanych w użytkowanie wieczyste;

-

0,1785 ha gruntów było oddanych w użytkowanie wieczyste, z dniem 1 stycznia 2019 roku stało
się z mocy prawa własnością dotychczasowych użytkowników wieczystych;

-

35,0380 ha gruntów było oddanych w dzierżawę;

5,5960 ha gruntów było oddanych w trwały zarząd na rzecz placówek oświatowych.
Obrót gruntami odbywa się na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomościami, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz kodeksu cywilnego.
Zgodnie z uchwałami Rady Gminy Raków realizowana jest sprzedaż gruntów z zasobu.
-

W skład mienia jednostki samorządu terytorialnego wchodzą również komunalne lokale
mieszkalne, znajdujące się w budynkach wielorodzinnych. Obecnie Gmina posiada 5 lokali
mieszkalnych w budynku wielorodzinnym położonym w Ociesękach. Wszystkie lokale oddane
są w najem.
Zmiany własnościowe w 2020 roku:
1) Nabyto aktem notarialnym Rep. A nr 241/2020 sporządzonym w dniu 10.01.2020 r. działkę
nr ewid.165/1 położoną w miejscowości Radostów.
2) Nabyto aktem notarialnym Rep. A nr 232/2020 sporządzonym w dniu 10.01.2020 r. działkę
nr ewid.160/1 położoną w miejscowości Radostów.
3) Przejęto na podstawie decyzji podziałowej znak IPM.6831.23.2019 r. z dnia 28.01.2020 r. z mocy
art. 98 ustawy z dn. 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018, poz. 2204
ze zm.) działkę nr ewid. 950/1 położoną w miejscowości Raków.
4) Przejęto na podstawie decyzji podziałowej znak IPM.6831.16.2020 r. z dnia 22.10.2020 r. z mocy
art. 98 ustawy z dn. 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020, poz. 65
ze zm.) działkę nr ewid. 925/44 położoną w miejscowości Chańcza.
5) Przejęto na podstawie decyzji podziałowej znak IPM.6831.2.2020 r. z dnia 25.05.2020 r. z mocy
art. 98 ustawy z dn. 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020, poz. 65
ze zm.) działkę nr ewid. 337/1 położoną w miejscowości Bardo.
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6) Sprzedano aktem notarialnym Rep. A nr 5241/2020 sporządzonym w dniu 30.07.2020 r. działkę
nr ewid. 99 położoną w miejscowości Mędrów.
7) Sprzedano aktem notarialnym Rep. A nr 5250/2020 sporządzonym w dniu 30.07.2020 r. działkę
nr ewid. 751 położoną w miejscowości Raków.
8) Sprzedano aktem notarialnym Rep. A nr 7198/2020 sporządzonym w dniu 25.09.2020 r. działkę nr
ewid. 131/2 położoną w miejscowości Nowa Huta.
Studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego zagospodarowania Gminy oraz Miejscowy
Plan zagospodarowania przestrzennego.
100% powierzchni Gminy Raków jest objęte Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Raków uchwalonym Uchwałą Nr XXXII/219/2002 Rady
Gminy Raków z dnia 8 października 2002 r., zmienionym Uchwałą Nr XXVIII/182/2013 Rady Gminy
Raków z dnia 18 września 2013 r.
100% powierzchni Gminy Raków jest objęte zmianą nr 3 Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Raków uchwalona Uchwałą Nr XI/66/2015 Rady Gminy
Raków z dnia 17 lipca 2015 r. ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego
poz. 2444 z dnia 26 sierpnia 2015 r.
Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem:
-

7,0% pow. gminy przeznaczono pod zabudowę mieszkaniową;

-

1,7% pow. gminy przeznaczono pod zabudowę usługową, w tym 0,1% pod tereny usług
publicznych;

-

40% pow. gminy przeznaczono pod tereny użytkowania rolniczego, w tym 2,2% pod tereny
zabudowy zagrodowej;

-

0,1% pow. gminy przeznaczono pod zabudowę techniczno-produkcyjną;

-

48,7% pow. gminy przeznaczono pod tereny zielone i wodę;

-

2,5% pow. gminy przeznaczono pod komunikacje.
Z uwagi na okoliczność iż miejscowy plan oparty o ustalenia obowiązującego studium został
uchwalony we wrześniu 2015 r., w minionej kadencji Rady ocenę aktualności studium i miejscowego
planu, o której mowa w art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, planuje się przedłożyć Radzie Gminy Raków.
Program gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy
W skład zasobu mieszkaniowego Gminy wchodzą komunalne lokale mieszkalne, znajdujące się
w budynkach wielorodzinnych. Obecnie Gmina posiada 5 lokali mieszkalnych w budynku
wielorodzinnym położonym w Ociesękach. Wszystkie lokale oddane są w najem.
Gmina Raków posiada Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy
Raków na lata 2020-2025 uchwalony uchwałą Nr XXXVIII/264/2020 Rady Gminy Raków z dnia
30 listopada 2020 r.
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W 2020 r. w lokalach znajdujących się w zasobie nie przeprowadzano remontów, nie były one
również przedmiotem sprzedaży. Nie przeprowadzono żadnej procedury najmu lokalu komunalnego.
Według stanu na dzień 31.12.2020 r. zadłużenie lokali wynosiło 535,94 zł
Polityka czynszowa została określona w rozdziale 5 Wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy Raków na lata 2020-2025. Stawka czynszu została oparta
o procentowy ułamek wartości odtworzeniowej metra kwadratowego lokalu mieszkalnego na terenie
Województwa Świętokrzyskiego.
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V.

Informacja o realizacji polityk, programów i strategii

1. Program Rewitalizacji Gminy Raków na lata 2016-2023
Program uchwalony przez Radę Gminy Raków na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 Ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym.
Jest to „wieloletni program działań w sferze społecznej oraz gospodarczej lub przestrzennofunkcjonalnej lub technicznej lub środowiskowej, zmierzający do wyprowadzenia obszarów
rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz stworzenia warunków do ich zrównoważonego rozwoju,
stanowiący narzędzie planowania, koordynowania i integrowania różnorodnych aktywności w ramach
rewitalizacji
W Programie wyznaczono obszar zdegradowany, który obejmuje sołectwa: Pułaczów (20), Rakówka
(19), Radostów (16), Bardo (17), Wola Wąkopna (17), Korzenno (16), Smyków (16), Wólka Pokłonna
(16), Celiny (16), Drogowle (15), Jamno (15), Chańcza (15), Rembów (15), Dębno (14), Mędrów (14),
Nowa Huta (14), Papiernia (14), Głuchów Lasy (14), Zalesie (13), Lipiny (12), Raków (12), Ociesęki
(11), Szumsko (11) i Życiny (11).
Wskazany obszar zajmuje 170,24 km2, co stanowi 89,37% powierzchni gminy.
W wyniku przeprowadzonej diagnozy, w podziale na jednostki referencyjne gminy i delimitacji obszaru
zdegradowanego, wyznaczono obszar rewitalizacji, obejmujący sołectwa: -Dębno, Chańcza i Raków
Zasięg obszaru rewitalizacji obejmuje zamieszkałe części:
sołectwa Dębno – numery domów 1–59 zlokalizowane wokół dębińskiego rynku i kapliczki św. Tekli;
- sołectwa Raków – ulice: Osiedle 70-lecia Niepodległości, Jana Sienieńskiego, Kolejowa, Nowy
Rynek, Targowa, Bardzka, Górki, Tadeusza Kościuszki, Leśna, Listopadowa, Ogrodowa, Łagowska
(droga wojewódzka 756 od ronda przy obwodnicy Rakowa do zabudowań przy ulicy Klasztornej
włącznie), Klasztorna, 400-lecia Rakowa, Antoniowska, Młyńska, Plac Wolności, Buźniczna,
Kościelna, Podole;
- sołectwa Chańcza – numery domów 1–205G.
Wyznaczony obszar rewitalizacji zajmuje powierzchnię 9,69 km2 (5,09% ogólnej powierzchni gminy)
KIERUNKI DZIAŁANIA OKREŚLONE W PROGRAMIE:
1) Włączanie społeczne osób wykluczonych oraz zagrożonych ubóstwem
2) Pobudzanie aktywności społecznej, kształtowanie postaw obywatelskich i wzrost
przedsiębiorczości mieszkańców
3) Kształtowanie estetycznej i bezpiecznej przestrzeni publicznej
4) Zapewnianie dostępności i wysokiej jakości usług publicznych
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Projekty wpisujące się w założenia Programu Rewitalizacji zrealizowane w 2020 roku:
1) ,,Rewitalizacja placu zabaw w rynku w Rakowie”
2) ,, Zagospodarowanie terenu placu zabaw w msc. Chańcza”
3) ,,Utworzenie i wyposażenia dziennego klubu ,,SENIOR+” w Rakowie”.
2. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Raków 2016 – 2020
Celem dokumentu jest przedstawienie Planu działań i uwarunkowań, służących redukcji emisji
zanieczyszczeń powietrza ze szczególnym uwzględnieniem emisji pyłów i CO2.
Cele Planu na lata 2016-2020:
ograniczenie zużycia energii o 924,13 MWh/rok – o 1,40 %,
ograniczenie emisji CO2 o 956,18 Mg/rok – o 4,58%,
ograniczenie emisji PM10 o 0,63 Mg/rok – o 2,15 %,
ograniczenie emisji PM2,5 o 0,56 Mg/rok – o 2,08 %,
ograniczenie emisji B(a)P o 0,001 Mg/rok – o 2,91%
zwiększenie udziału energii z OŹE 493,29 MWh/rok – o 0,76 %,
do roku 2020 w stosunku do roku bazowego 2014.
W 2020 roku zrealizowano następujące przedsięwzięcia:
1) ,,Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Raków: Szkoła
Podstawowa w Szumsku, Gimnazjum w Rakowie”,
2) "Kompleksowa modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w gminie Raków”,
3) ,,Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Straży Pożarnej w Szumsku”
3. Strategia Zrównoważonego rozwoju Gminy Raków na lata 2016-2020
W Strategii skupiono się przede wszystkim na zadaniach gminy, określonych w ustawie o samorządzie
gminnym , które gmina jest zobowiązana wypełniać, i na które może przeznaczać środki z budżetu.
Z uwagi na konieczność ujęcia w diagnozie kompleksowej sytuacji gminy Raków dokonano też opisu
obszarów wykraczających poza ustawowe zadania gminy, ale kluczowych dla zaspokojenia potrzeb
i aspiracji Mieszkańców
Kierunki działań określone w Strategii i zrealizowane w 2020 roku działania:
1. Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców
a) Rozwój sektora organizacji pozarządowych:
- Opracowanie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi,
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- Organizacja konkursów na dofinansowanie przez gminę działań wynikających z Programu
współpracy,
b) Wzmocnienie więzi społecznej i tożsamości lokalnej:
- Organizacja uroczystości pn. "W dzień Św. Tekli ziemniaki będziem piekli",
2. Poprawa warunków życia mieszkańców
a) Rozwój infrastruktury technicznej
- ,,Przebudowa drogi w miejscowości Dębno”
- ,,Przebudowa drogi w Pągowcu”
- ,,Przebudowa ul. Klasztornej w Rakowie”
4. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Raków na lata 2019-2022 z perspektywą na lata
2023-2026.
Program przyjęty w październiku 2019 roku jest dokumentem strategicznym i porusza zagadnienia
związane z szeroko rozumianą problematyką ochrony środowiska.
Dokument ten określa
i systematyzuje działania środowiskowe, niezbędne do poprawy jakości życia i stanu środowiska na
terenie Gminy oraz przyczynia się do zapewnienia jej zrównoważonego rozwoju. Nadrzędnym celem
Programu jest ,,Zachowanie walorów przyrodniczych i poprawa stanu środowiska w celu
zrównoważonego rozwoju gminy Raków”.
Głównym celem działań przewidzianych do realizacji w ramach Programu to poprawa jakości
powietrza, poprawa klimatu akustycznego. dobry stan wód powierzchniowych, zachowanie walorów
i zasobów przyrodniczych.
5. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Raków na 2020 rok.
Program realizowany w 2020 roku w ramach którego zapewniono opiekę nad bezdomnymi zwierzętami
wyłapanymi na terenie gminy Raków w schronisku w Strzelcach 3 psom. W ramach programu
wykonywano także zabiegi sterylizacji i kastracji zwierząt właścicielskich. Środki przeznaczone na
realizację programu w 2020 roku wyniosły: koszty odłowienia/ opieki nad bezdomnymi zwierzętami 5 220,33 zł, koszty związane z usługami weterynaryjnymi (realizacja programu sterylizacji i kastracji
zwierząt mających właścicieli ) - 9 374,00 zł, koszty dokarmiania - 561,53 zł
1. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie
Uchwałą Nr V/20/2015 Rada Gminy Raków z dnia 30 stycznia 2015 r. przyjęto Gminny
Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie
Gminy Raków na lata 2015-2020. Program realizowany jest przez Gminne Zespół Interdyscyplinarny,
w skład którego wchodzą przedstawiciele: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rakowie,
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rakowie, Policji, Oświaty, Ośrodka
Zdrowia, Sądu, organizacji pozarządowych. Zespół realizuje zadania zawarte w Programie, do których
należy:
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−

diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;

−

podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie, mającym na celu
przeciwdziałanie temu zjawisku;

−

inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;

−

rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy
w środowisku lokalnym;

−

inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.
2. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii
Gminny

Program

Profilaktyki

i

Rozwiązywania

Problemów

Alkoholowych

oraz

Przeciwdziałania Narkomanii uchwalany jest corocznie przez Radę Gminy Raków. W 2020 r. przyjęty
został Uchwałą Nr XXII/179/2019 Rady Gminy Raków z dnia 23 grudnia 2019 r. Program realizowany
jest przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rakowie. Jego strategicznym
celem było:
− zmniejszenie rozmiarów problemów, które występują aktualnie;
− zapobieganie powstawaniu nowych problemów związanych z alkoholem i innymi substancjami
psychoaktywnymi;
− zwiększenie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z już istniejącymi problemami.
Skład GKRPA w 2020 r. stanowili reprezentanci Oświaty, Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Rakowie, Policji, Rady Gminy Raków, Gminnego Ośrodka Zdrowia, Urzędu Gminy
Raków oraz Organizacji pozarządowej.
Środki finansowe na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2277 ze zm.)
oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 852 ze
zm.) pochodziły z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.
Wpływy i wykonanie za 2020 r.
Wpływy z tytułu opłat za wydanie zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych

Wykonanie na realizację działań z zakresu
przeciwdziałania alkoholizmowi

86 011,02 zł

64 323,22 zł

Liczby wydanych zezwoleń w poszczególnych kategoriach w 2020 r.
Kategoria

2020

do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo

5

powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu

3

powyżej 18% zawartości alkoholu

4
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Źródło: Urząd Gminy w Rakowie
Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych gminie Raków
Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych
2020

ogółem
20

sklepy
15

lokale gastronomiczne
5

Źródło: Urząd Gminy w Rakowie
W realizacji Programu uczestniczyły instytucje, organizacje pozarządowe, grupy wsparcia
zajmujące się rozwiązywaniem problemów alkoholowych. Zainteresowani realizowaniem działań
w ramach Programu wnioskowali o przyznanie środków na podstawie przedstawionych opisów działań
wraz z scenariuszami lub konspektami programów profilaktycznych. Głównym zadaniem Komisji było
inicjowanie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz
podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osób uzależnionych
obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego. Należy zaznaczyć, że sytuacja
epidemiczna w kraju miała negatywny wpływ na realizację programu. W związku z obostrzeniami
i nakazem zachowania reżimu sanitarnego zaobserwowano znaczny spadek zainteresowania działaniami
profilaktycznymi.
Działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rakowie w 2020 r.
Lp.
1
2
3
4
5
6

7
8
9

10
11

Rodzaj podejmowanych działań
Posiedzenia GKRPA
Posiedzenia podkomisji ds. orzekania i motywowania do
leczenia odwykowego
Wnioski do Sądu Rejonowego w Kielcach o zastosowanie
przymusowego leczenia odwykowego
Porady psychologa w Punkcie konsultacyjnym w Rakowie
Porady psychiatry w Punkcie konsultacyjnym w Rakowie
Kontynuacja programu profilaktyki uniwersalnej
UNPLUGGED w Placówkach Oświatowych na terenie
Gminy
Działania profilaktyczne dla uczniów, rodziców,
nauczycieli w Placówkach Oświatowych na terenie Gminy
Dofinansowanie półkolonii letnich dla dzieci i młodzieży z
terenu Gminy
Dofinansowanie zajęć/warsztatów artystycznych z
prelekcjami profilaktycznymi dla dzieci i młodzieży
uczęszczającej do Świetlic środowiskowych na terenie
Gminy oraz doposażenie świetlic
Wydawanie opinii w przedmiocie zasadności wydania
zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Dofinansowanie programu profilaktycznego dla
Staszowskiego Ośrodka Trzeźwości „STRUMYK”
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Liczba działań
9
3
4
32
30
1
4
1

4

7
1

12
13
14
15

Dofinansowanie wyjazdów dla dzieci i młodzieży z
elementami profilaktyki
Dofinansowanie konkursu profilaktycznego dla dzieci i
młodzieży z terenu Gminy Raków.
Dofinansowanie działań promujących program POSTAW
NA RODZINĘ.
Zakup broszur informacyjnych zawiązanych z
przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

2
1
1
1

Wydatkowanie środków w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii według zadań w 2020 r.
Nr
Treść zadania
Kwota
zadania
1.
Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej
dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków i ich rodzin oraz
27 795,39 zł
ofiar przemocy
2.
Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe,
narkomania i przemoc domowa pomocy społecznej, psychologicznej
7.000,00 zł
i prawnej, a w szczególności ochrona przed przemocą w rodzinie
3.
Pomoc pedagogiczna i terapeutyczna dla dzieci z rodzin dotkniętych
5 692,00 zł
lub zagrożonych problemem alkoholowym czy narkotykowym
4.
Prowadzenie profilaktyki działalności informacyjnej i edukacyjnej
w
zakresie
rozwiązywania
problemów
alkoholowych
20 835,84 zł
i przeciwdziałania narkomanii w szczególności wśród dzieci
i młodzieży w tym prowadzenie różnych form zajęć pozalekcyjnych
5.
Ustalenie szczegółowych zasad wydawania i cofania zezwoleń na
0,00 zł
sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na
(Realizacja nie
miejscu i poza miejscem sprzedaży, kontrola przestrzegania zasad
wymagała
obrotu tymi napojami
nakładów
finansowych)
6.
Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń, akcji, innych
organizacji pozarządowych i osób fizycznych służących
3.000,00 zł
rozwiązywaniu problemów alkoholowych
7.
Wspieranie i inicjowanie realizacji programów i projektów
współfinansowanych ze środków UE szczególnie w zakresie
0,00 zł
zatrudnienia socjalnego i przeciwdziałania wykluczeniu
społecznemu
Ogółem

64 323,22 zł

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rakowie w 2020 r.
współpracowała z placówkami lecznictwa odwykowego, poradniami uzależnień, placówkami
oświatowymi, placówkami opieki zdrowotnej, Zespołem Interdyscyplinarnym, Świetlicami, Policją,
Urzędem Gminy w Rakowie, organizacjami pozarządowymi. Ze środków Komisji finansowany był
Punkt Konsultacyjny w Rakowie, w którym udzielali porad psycholog i psychiatra.
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3. Roczny program współpracy Gminy Raków z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.
Konsultacje społeczne programu przeprowadzone zostały z podmiotami uprawnionymi do konsultacji
wymienionymi w art. 3. ust. 2. i 3. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zostały
przeprowadzone w okresie od 16 do 23 października 2019 r. poprzez zamieszczenie projektu
dokumentu „Roczny program współpracy Gminy Raków z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020” na stronie internetowej
gminy www.rakow.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.rakow.pl oraz na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy.
Priorytetowymi zadaniami publicznymi były:
1)

kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

a)
organizowanie wydarzeń kulturalnych, w szczególności wystaw, festiwali, koncertów, wydarzeń
artystycznych;
b)

edukacja i działania aktywizujące mieszkańców, w szczególności dzieci i młodzież;

c)

działania na rzecz kultury i tożsamości lokalnej;

d)

promowanie lokalnych twórców;

e)

wydawanie niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji;

2)

wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej:

a) popularyzacja sportu i turystyki wśród dzieci i młodzieży poprzez organizowanie lokalnych imprez
sportowych z elementami edukacji;
b)
wszelkie formy aktywności fizycznej dla osób niepełnoletnich i dorosłych, w tym także w
połączeniu z promocją turystyki;
c) tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu
i aktywności fizycznej;
d)

uczestnictwo zawodników, klubów i stowarzyszeń w rozgrywkach i zawodach sportowych.

Na podstawie uchwalonego programu, 6 marca 2020 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert na
wsparcie lub powierzenie zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego oraz wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej dla organizacji
pozarządowych oraz podmiotów uprawnionych.
W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego zawarto umowy na realizację następujących
zadań:
I. Z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego:
„Znam zabytki mojej gminy!” – warsztaty zabytkowej architektury sakralnej gminy Raków dla dzieci.
Wniosek o wsparcie zadania publicznego złożony przez Fundację Nowoczesny Konin dofinansowany
został kwotą 600,00 zł.
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„Skrojone na ludowo – warsztaty rzeźby ludowej oraz warsztaty krawieckie dla dzieci i młodzieży.
Wniosek na wsparcie zadania publicznego złożony przez Gminne Towarzystwo Sportowe w Rakowie
dofinansowany został kwotą 2 400 zł.
II. Z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:
Piłka nożna dla drużyny GTS Raków. Wniosek na powierzenie zadania publicznego złożony przez
Gminne Towarzystwo Sportowe w Rakowie, sfinansowany został kwotą 7 000,00 zł.
W trybie małych zleceń przekazano 5 000,00 zł dla Świętokrzyskiego Banku Żywności na realizację
zadania: „Pozyskiwanie artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców gminy Raków”.
Wykaz informacji własnych i zewnętrznych dotyczących organizacji pozarządowych, przekazanych na
stronie internetowej www.rakow.pl w 2020 r.:
Konsultacje społeczne
- Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+;
- Informacja ws. konsultacji dokumentu "Roczny program współpracy Gminy Raków z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021";
- Konsultacje - Roczny program współpracy Gminy Raków z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021;
- Protokół z przeprowadzenia konsultacji społecznej;
- Konsultacje społeczne w sprawie nowej inicjatywy KE na rzecz długoterminowej wizji obszarów
wiejskich do 2040 r.;
Spotkania
- Prawo, księgowość, finanse, zarządzanie w organizacji - szkolenie bezpłatne;
- Szkolenie dla organizacji pozarządowych;
- LGD "Białe Ługi" - Harmonogramy bezpłatnego doradztwa prawnego i księgowo (marzec 2020);
- Szkolenie w ramach projektu "Ctrl+C - Ctrl+V";
Konkursy dla organizacji i mieszkańców
- Uwaga strażacy ochotnicy! – Floriany 2020;
- Ogólnopolski Konkurs Grantowy ogłoszony w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji
Wolności „Równać Szanse 2020”;
- Tylko do końca stycznia KGW mają czas na rozliczenie otrzymanego wsparcia;
- Zaproszenie do IX Gminnego Konkursu Palm Wielkanocnych;
- Otwarty konkurs ofert;
- LGD "Białe Ługi" ogłasza nabór wniosków nr 1/2020;
- Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie lub powierzenie ofert realizacji zadań
publicznych dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów uprawnionych w 2020 r.;
- "LGD "Białe Ługi" ogłasza nabory wniosków nr 2/2020 oraz 3/2020;
- „Równać Szanse” - Regionalny Konkurs Grantowy coś dla młodzieży;
- Zapraszamy do udziału w FOTOKONKURSIE!;
- XIII Konkurs na Najsmaczniejszą Potrawę Powiatu Kieleckiego pn „Drobiowe przysmaki”;
- Kolejny nabór wniosków dla jednostek OSP;
- Uwaga! Głosujmy na Rakowskie Fijołecki;
- "Rodzinne święta bez alkoholu i przemocy – pełne ciepła, spokoju i radości” - konkurs plastyczny;
- „Polska Wieś Smakuje” Konkurs dla Rolniczek, Rolników i Kół Gospodyń Wiejskich;
- I miejsce w konkursie pod hasłem: Napisz zaśpiewaj zagraj – Bezpieczny dzień z życia rolnika;
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Oferty pozakonkursowe
- Oferta - tryb małych zleceń.
Promocja
- II Miejsce Rakowskich Fijołecków w Powiatowym Przeglądzie Pieśni Patriotycznych;
- Rakowskie Fijołecki wygrały konkurs Nasze Muzyczne Źródełko!!!;
Okolicznościowe
- Edukacyjne Ferie – zajęcia dla dzieci i młodzieży w ramach projektu „Rakowska Akademia” Fundacji
PZU;
- PKN ORLEN wraz z Fundacją ORLEN wspierają Straż Pożarną - Dofinansowanie z Fundacji ORLEN
dla OSP w Chańczy;
- Akcja odkażania miejsc publicznych w gminie Raków;
- Rządowy Program „Klub” 2020 w Rakowie;
- Promesa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szumsku;
- LGD Białe Ługi ruszają z nowym projektem pt. "Siłę MA-MY"!!!;
- Tarcza antykryzysowa dla mikro przedsiębiorców i organizacji pozarządowych;
- Tanecznym krokiem z podwórka do telewizji;
- Rakowska Akademia Talentów;
- Bardzo Młoda Kultura - Świętokrzyski ETNOmaniak;
- Akcja sprzątania połączyła mieszkańców Rakówki;
- Fundacja ORLEN wsparła OSP Ociesęki;
- „Etno edukacja”;
- Parafialny przegląd pieśni patriotycznych - Raków 2020;
- „ZNAM ZABYTKI MOJEJ GMINY!” – warsztaty zabytkowej architektury sakralnej gminy Raków
dla dzieci;
- Skrojone na ludowo;
- Podsumowanie działań projektu edukacyjnego;
- Zmiany w dokumentach LGD "Białe Ługi;
Ze względu na bezpieczeństwo w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną i wirusem COViD19, organizacje pozarządowe ograniczyły swoją działalność lub działały online.
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VI.

Realizacja uchwał rady gminy

L
P
1
2

Numer uchwały

Data podjęcia

W sprawie:

XXII/184/2020
XXII/185/2020

9 stycznia 2020
9 stycznia 2020

3

XXII/186/2020

9 stycznia 2020

4

XXIV/187/2020

24 stycznia 2020

5
6

XXV/188/2020
XXV/189/2020

4 lutego 2020
4 lutego 2020

7

XXV/190/2020

4 lutego 2020

zmian w budżecie gminy na 2020 r.
zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Raków na lata
2020-2038
przekazania do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Kielcach skargi
Prokuratury Rejonowej KielceWschód w Kielcach na uchwałę Rady
Gminy Raków z dnia 29 czerwca
2012r. Nr XVII/102//2012 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 Raków
przedłużenia terminu rozpatrzenia
skargi na Wójta Gminy Raków
zmian w budżecie gminy na 2020 r.
zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Raków na lata
2020-2038
udzielenia pomocy rzeczowej

8
9

XXV/191/2020
XXV/192/2020

4 lutego 2020
4 lutego 2020

opłaty targowej
ustalenia planu dofinansowania form
doskonalenia zawodowego
nauczycieli oraz ustalenia
maksymalnej kwoty dofinansowania
opłat za kształcenie nauczycieli
zatrudnionych w szkołach dla których
organem prowadzącym jest Gmina
Raków

10

XXV/193/2020

4 lutego 2020

11

XXV/194/2020

4 lutego 2020

12

XXV/195/2020

4 lutego 2020

określenia średniej ceny jednostki
paliwa w Gminie Raków na rok
szkolny 2019/2020
zamiaru przekształcenia Zespołu
Szkolno - Przedszkolnego w Rakowie
poprzez zmianę siedziby
szczegółowych zasad ponoszenia
odpłatności za pobyt w schroniskach
dla osób bezdomnych oraz
schroniskach dla osób bezdomnych z
usługami opiekuńczymi
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Sposób
wykonania
wykonano
wykonano

WykonanoPrzekazano
skargę do
Wojewódzk
iego Sądu
Administrac
yjnego w
Kielcach

wykonano
wykonano
Wykonano

Nie
wykonano
Wykonano,
wykonano

Wykonano

Wykonano

wykonano

13

XXV/196/2020

4 lutego 2020

powierzenia Powiatowi
Staszowskiemu prowadzenia zadania
publicznego polegającego na
zapewnieniu mieszkańcom Gminy
Raków usług świadczonych przez
Środowiskowy Dom Samopomocy w
Kurozwękach
sprzedaży nieruchomości położonej w
miejscowości Nowa Huta - działka nr
131/2

wykonano

14

XXV/197/2020

4 lutego 2020

15

XXV/198/2020

4 lutego 2020

wyrażenia zgody na ustanowienie
służebności przesyłu na części
nieruchomości gruntowej, położonej
w Rakowie, oznaczonej jako działka
nr 1414/6

wykonano

16

XXV/199/2020

4 lutego 2020

wyrażenia zgody na ustanowienie
odpłatnej służebności gruntowej
przejazdu i przechodu na
nieruchomości położonej w Chańczy,
oznaczonej numerem ewidencyjnym
926/21, stanowiącej własność Gminy
Raków.

wykonano

17

XXV/200/2020

4 lutego 2020

wykonano

18

XXVI/201/2020

11 lutego 2020

19

XXVII/202/2020

26 lutego 2020

20

XXVII/203/2020

26 lutego 2020

21

XXVII/204/2020

26 lutego 2020

22

XXVII/205/2020

26 lutego 2020

23
24

XXVII/206/2020
XXVII/207/2020

26 lutego 2020
26 lutego 2020

25

XXVII/208/2020

26 lutego 2020

26

XXVII/209/2020

26 lutego 2020

ustalenia wysokości stawek opłat za
zajęcie pasa drogowego dróg
będących w zarządzie Wójta Gminy
Raków
podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia
rezygnacji z funkcji
Przewodniczącego Rady Gminy
powołania Przewodniczącego Rady
Gminy Raków
Przyjęcie przez Radę Gminy Raków
rezygnacji z funkcji
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy
Raków Pana Stanisława Gratki w
związku z jego wyborem na
Przewodniczącego Rady Gminy
Raków
rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy
Raków
zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Raków na lata
2020-2038
zmian w budżecie gminy na 2020 r
planu pracy na 2020 r Komisji Spraw
Społecznych
planu pracy na rok 2020 Komisji
Rolnictwa, Ochrony Środowiska i
Rozwoju Lokalnego
planu pracy na 2020 r Komisji
Budżetu i Finansów
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wykonano

wykonano

wykonano
wykonano

wykonano
wykonano

wykonano
wykonano
wykonano

wykonano

27

XXVII/210/2020

26 lutego 2020

28

XXVII/211/2020

26 lutego 2020

29

XXVII/212/2020

26 lutego 2020

30

-

26 lutego 2020

31

XXVIII/214/2020

31 marca 2020

32
33

XXVIII/215/2020
XXVIII/216/2020

31 marca 2020
31 marca 2020

34

XXVIII/217/2020

31 marca 2020

35

XXVIII/218/2020

31 marca 2020

36

31 marca 2020

37

XXIX/219/2020

19 maja 2020

38

XXIX/220/2020

19 maja 2020

39
40

XXIX/221/2020
XXIX/222/2020

19 maja 2020
19 maja 2020

41

XXIX/223/2020

19 maja 2020

42

XXX/224/2020

4 czerwca 2020

planu pracy na 2020 r Komisji
Rewizyjnej
wyrażenia zgody na ustanowienie
służebności przesyłu na
nieruchomościach położonych w
Ociesękach oznaczonych jako działki
o nr: 275/3,275/4,252,253,119,120
wyrażenia zgody na ustanowienie
służebności przesyłu na
nieruchomościach położonych w
Rakowie, oznaczonych jako działki o
nr
937,1151,1160/9,2792,2474/6,2474/3,
1414/6,1414/15,2679,3160/1,2912,31
81, oraz na nieruchomościach
położonych w Życinach, oznaczonych
jako działki nr 248,251,431.
zamiaru likwidacji Szkoły
Podstawowej w Bardzie w celu
utworzenia filii Szkoły Podstawowej
w Ociesękach
zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Raków na lata
2020-2038
zmian w budżecie gminy na 2020 r
wprowadzenia zmian do statutu
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej.

wykonano

Programu Opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobieganiu
bezdomności zwierząt na terenie
gminy Raków na rok 2020.
zmiany uchwały w sprawie udzielenia
pomocy finansowej
zmiany Uchwały Nr II/12/2018 z 4
grudnia 2018 r w sprawie powołania
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Rady Gminy Raków
zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2020 - 2038
zmian w budżecie Gminy Raków na
rok 2020
zaciągnięcia kredytu
zmiany Uchwały NR XVI/125/2019
Rady Gminy Raków z 21.10.2019 r.
w sprawie udzielenia pomocy
finansowej
przekształcenia Szkoły Podstawowej
w Rakowie wchodzącej w skład
Zespołu Szkolno Przedszkolnego w
Rakowie poprzez zmianę siedziby
stwierdzenia wygaśnięcia mandatu
Wójta Gminy Raków

wykonano
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wykonano

wykonano

Uchwała nie
została
podjęta
wykonano

wykonano
wykonano

wykonano
Projekt
uchwały
został
wycofany
wykonano
wykonano
wykonano
wykonano

wykonano

wykonano

43

XXXI/225/2020

26 czerwca 2020

przekazania do Wojewódzkiego Sadu
Administracyjnego w Kielcach skargi
na Uchwałę Rady Gminy Raków z
dnia 4 czerwca 2020 r w sprawie
stwierdzenia wygaśnięcia mandatu
Wójta Gminy Raków oraz odpowiedzi
na skargę

44

XXXII/226/2020

30 czerwca 2020

45

XXXII/227/2020

30 czerwca 2020

46

XXXII/228/2020

30 czerwca 2020

47

XXXII/229/2020

30 czerwca 2020

48

XXXII/230/2020

30 czerwca 2020

49

XXXII/231/2020

30 czerwca 2020

50
51

XXXII/232/2020
XXXII/233/2020

30 czerwca 2020
30 czerwca 2020

52

XXXII/234/2020

30 czerwca 2020

53

XXXII/235/2020

30 czerwca 2020

54

XXXII/236/2020

30 czerwca 2020

55
56

XXXIII/237/2020
XXXIII/238/2020

16 lipca 2020
16 lipca 2020

57

XXXIII/239/2020

16 lipca 2020

58

XXXIII/240/2020

16 lipca 2020

59

XXXIII/241/2020

16 lipca 2020

udzielenia wotum zaufania dla Wójta
Gminy Raków
zatwierdzenie sprawozdania
finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu
absolutorium dla Wójta Gminy
Raków z tytułu wykonania budżetu za
2019 r
oceny sytuacji ekonomiczno finansowej Gminnego Ośrodka
Zdrowia w Rakowie
zatwierdzenie rocznego sprawozdania
finansowego Gminnego Ośrodka
Zdrowia w Rakowie za 2019 r
zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej na lata 2020-2038
zmian w budżecie gminy na 2020 r
zmiany uchwały nr XVII/161/2019
z dnia 29 października 2019 roku
w sprawie wyboru metody ustalenia
opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia stawki
opłaty
nadania imienia Szkole Podstawowej
w Rakowie
sprawie wyrażenia zgody na
ustanowienie służebności przesyłu na
nieruchomościach położonych w
Rakowie, oznaczonych jako działki nr
2474/6,2912 oraz na nieruchomości
położonej w Życinach, oznaczonej
jako działka nr 248
zaliczenia dróg do kategorii dróg
gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
Zmiany Statutu Rady Gminy Raków
Zmiany Uchwały NR II/12/2018 z 4
grudnia 2018 w sprawie powołania
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Zmiana Uchwały NR II/13/2018 z 4
grudnia 2018 r w sprawie powołania
Komisji Budżetu i Finansów
Zmiana uchwały NR II/14/2018 z 4
grudnia 2018 r w sprawie powołania
Komisji Spraw Społecznych
nadania sztandaru dla Szkoły
Podstawowej w Rakowie
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WykonanoPrzekazano
skargę do
Wojewódzk
iego Sądu
Administrac
yjnego w
Kielcach
wykonano
wykonano

wykonano

Wykonano

Wykonano

wykonano
wykonano
wykonano

wykonano
wykonano

wykonano
wykonano
wykonano

wykonano

wykonano

wykonano

60

XXXIII/242/2020

16 lipca 2020

przekazania petycji w sprawie
instalacji 5G

51

XXXIII/243/2020

16 lipca 2020

62

XXXIV/244/2020 11 sierpnia 2020

63
64

XXXIV/245/2020 11 sierpnia 2020
XXXIV/246/2020 11 sierpnia 2020

65

XXXIV/247/2020 11 sierpnia 2020

66

XXXV/248/2020

10 września 2020

67
68

XXXV/249/2020
XXXV/250/2020

10 września 2020
10 września 2020

69
70

XXXVI/251/2020 24 września 2020
XXXVI/252/2020 24 września 2020

71

XXXVI/253/2020 24 września 2020

wniesienia skargi na rozstrzygnięcie
nadzorcze Wojewody
Świętokrzyskiego
zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Raków na lata
2020-2037
zmian w budżecie gminy na 2020 r.
ustalenia planu sieci publicznych
szkół podstawowych prowadzonych
przez Gminę Raków oraz określenia
granic obwodów publicznych szkół
podstawowych od dnia 1 września
2020 roku
określenia średniej ceny jednostki
paliwa w Gminie Raków na rok
szkolny 2020/2021
zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Raków na lata
2020-2037.
zmian w budżecie gminy na 2020 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr
X/51/2011 Rady Gminy Raków z dnia
15 lipca 2011 r. w sprawie
powierzenia Spółce pod firmą: Zakład
Gospodarki Odpadami Komunalnymi
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w
Rzędowie zadania własnego Gminy w
zakresie gospodarki odpadami
komunalnymi poprzez ich
zagospodarowanie w Zakładzie
Gospodarki Odpadami Komunalnymi
na terenie byłej Kopalni Siarki
„Grzybów” w miejscowości Rzędów
(gmina Tuczępy) oraz wyrażenia
zgody na zawarcie przez Gminę
umowy wykonawczej niezbędnej dla
realizacji projektu pn.:
„Kompleksowy system Gospodarki
Odpadami Komunalnymi w Rzędowie
gmina Tuczępy”, dofinansowanego ze
środków wspólnotowych UE
zmian w budżecie gminy na 2020 r.
zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Raków na lata
2020-2037
ustalenia wstępnej lokalizacji nowych
przystanków komunikacyjnych na
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Wykonano
Przekazano
do Komisji
Skarg
Wniosków i
Petycji
wykonano

wykonano

wykonano
wykonano

wykonano

wykonano

wykonano
wykonano

wykonano
wykonano

wykonano

72

-

24 września 2020

73

-

24 września 2020

74

XXXVII/254/202
0
XXXVII/255/202
0

24 września 2020

76

-

8 października
2020

77

-

8 października
2020

78

XXXVII/256/202
0

8 października
2020

79

XXXVIII/257/20
20

30 listopada 2020

80

XXXVIII/258/20
20
XXXVIII/259/20
20

75

8 października
2020

terenie gminy Raków
zmiany uchwały Nr VI/69/2019 Rady
Gminy Raków z dnia 27 marca 2019
r. w sprawie ustalenia inkasentów
oraz wynagrodzenia inkaso
zmiany uchwały nr VI/73/2019 Rady
Gminy Raków z dnia 27 marca
2019 roku w sprawie poboru opłaty za
gospodarowanie odpadami
komunalnymi
w drodze inkasa, ustalenia inkasentów
oraz wynagrodzenia za inkaso
zmian w budżecie gminy na 2020 r.

Uchwała nie
została
podjęta
Uchwała nie
została
podjęta

wykonano
wykonano

30 listopada 2020

zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Raków na lata
2020-2037
zmiany uchwały Nr VI/69/2019 Rady
Gminy Raków z dnia 27 marca 2019
r. w sprawie ustalenia inkasentów
oraz wynagrodzenia inkaso
zmiany uchwały nr VI/73/2019 Rady
Gminy Raków z dnia 27 marca
2019 roku w sprawie poboru opłaty za
gospodarowanie odpadami
komunalnymi
w drodze inkasa, ustalenia inkasentów
oraz wynagrodzenia za inkaso
ustalenia wstępnej lokalizacji nowych
przystanków komunikacyjnych na
terenie gminy Raków
zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Raków na lata
2020-2037
zmian w budżecie gminy na 2020 r.

30 listopada 2020

udzielenia pomocy finansowej

Wykonano
realizacja do
2021 r.

XXXVIII/260/20
20
XXXVIII/261/20
20

30 listopada 2020

wykonano

84

XXXVIII/262/20
20

30 listopada 2020

85

XXXVIII/263/20
20

30 listopada 2020

86

XXXVIII/264/20
20

30 listopada 2020

obniżenia średniej ceny skupu żyta do
celów wymiaru podatku rolnego
uchwalenia dokumentu pn. "Roczny
program współpracy Gminy Raków
z organizacjami pozarządowymi i
innymi podmiotami prowadzącymi
uchwalenia ,,Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie gminy
Raków”
terminu, częstotliwości i trybu
uiszczania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
,,Wieloletniego programu
gospodarowania mieszkaniowym
zasobem Gminy

81

82
83

30 listopada 2020
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Uchwała nie
została
podjęta
Uchwała nie
została
podjęta

wykonano

wykonano

wykonano

wykonano

wykonano

wykonano

wykonano

87

XXXIX/265/2020 14 grudnia 2020

88

XL/266/2020

29 grudnia 2020

89

XL/267/2020

29 grudnia 2020

90

XL/268/2020

29 grudnia 2020

91
92

XL/269/2020
XL/270/2020

29 grudnia 2020
29 grudnia 2020

93

XL/271/2020

29 grudnia 2020

94

XL/272/2020

29 grudnia 2020

95

XL/273/2020

29 grudnia 2020

96

XL/274/2020

29 grudnia 2020

97

XL/275/2020

29 grudnia 2020

Raków na lata 2020-2025"
przyjęcia Kompleksowej koncepcji
transportu osób z potrzebą wsparcia
w zakresie mobilności dla Gminy
Raków oraz Regulaminu usług
transportowych korzystania z
samochodu przystosowanego dla
potrzeb osób niepełnosprawnych
w ramach realizacji usługi door-todoor
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Raków na lata 2021-2038
uchwalenia budżetu Gminy Raków na
2021 rok
zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Raków na lata
2020-2037
zmian w budżecie gminy na 2020 r.
szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie
odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania
tych odpadów,
w zamian za uiszczoną przez
właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie
odpadami komunalnymi
ustalenia wzoru deklaracji o
wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami
komunalnymi składanych przez
właścicieli nieruchomości położonych
na terenie gminy
Raków
uchwalenia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na rok
2021
zatwierdzenia rocznego planu pracy
Komisji Budżetu i Finansów Rady
Gminy Raków na 2021 r.
przekazania do Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji - petycji w
sprawie
szczepień przeciwko wirusowi SARSCoV-2
utworzenia ośrodka wsparcia - Klubu
Senior+ w strukturach
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Rakowie, przyjęcia
Regulaminu Klubu „Senior+” w
Rakowie i zasad kwalifikowania
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wykonano

W trakcie
realizacji
W trakcie
realizacji
wykonano

wykonano
wykonano

wykonano

wykonano

W trakcie
realizacji
wykonano

wykonano

98

XL/276/2020

VII.

29 grudnia 2020

uczestników klubu oraz
szczegółowych zasad ponoszenia
odpłatności za pobyt w Klubie
„Senior+”
statutu Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Rakowie

wykonano

Współpraca z innymi instytucjami
Gmina Raków należy do:

1) Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego;
2) Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego;
3) Lokalnej Grupy Działania „Białe Ługi”.
Gmina Raków posiada 30 udziałów po 500 zł – 1 szt. w spółce ZGOK Sp. z o.o. Rzędów.
Razem wartość 15.000,00 zł.
Gmina Raków współpracowała w 2020 r. z:
1) Gminnym Towarzystwem Sportowym w Rakowie (realizacja zadań w zakresie kultury i
sportu);
2) Bankiem Żywności (Pozyskiwanie
artykułów żywnościowych dla najuboższych
mieszkańców Gminy Raków);
3) OSP Raków;
4) OSP Szumsko;
5) OSP Chańcza;
6) OSP Ociesęki;
7) OSP Wola Wąkopna;
8) OSP Celiny
9) kołami gospodyń wiejskich w Szumsku, Życinach, Ociesękach, Rakowie, Bardzie Nowej
Hucie, Mędrowie;
10) Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Rakowskiej i Regionu Świętokrzyskiego;
11) Stowarzyszenie Piastowska Dolina „Wyrębów” w Rembowie.

Raport o stanie gminy Raków za 2020 rok
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VIII.

Analiza działalności Gminy Raków w obszarach

1. Ochrona środowiska naturalnego
1) „Zakup drzew i krzewów miododajnych oraz ich nasadzenie na terenie gminy Raków”.
Gmina Raków w ramach umowy zawartej pomiędzy Powiatem Kieleckim, a Gminą Raków otrzymała
pomoc finansową od Powiatu Kieleckiego w wysokości 2 500,00 zł na realizację zadania związanego
z ochroną przyrody, w tym urządzaniem i utrzymywaniem terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz
parków pn. „Zakup drzew i krzewów miododajnych oraz ich nasadzenie na terenie gminy Raków”.
W ramach ww. pomocy finansowej zakupiono 75 sztuk drzew i krzewów miododajnych, które
nasadzone zostały na działkach będących własnością gminy Raków oraz osób fizycznych z terenu
gminy Raków.
2) ,,Projekt nasadzeń drzew miododajnych”
Gmina Raków w odpowiedzi na zaproszenie Marszałka Województwa Świętokrzyskiego przystąpiła do
projektu pn. ,,Promocja produkcji żywności ekologicznej przez nasadzenie drzew miododajnych,
sposobem na ochronę i poprawę jakości środowiska i bioróżnorodności w województwie
świętokrzyskim".
W ramach projektu Województwo Świętokrzyskie sfinansowało zakup drzew miododajnych -4 szt. klonu tatarskiego i 10 szt. surmii (katalpy) , które nasadzone zostały na terenie nieruchomości
oznaczonej nr ewid. 1441/6 w miejscowości Raków.
3) Gospodarka odpadami
W 2020 roku na terenie gminy Raków zebrano 1132,983 Mg odpadów komunalnych. Wszystkie odpady
zostały unieszkodliwione w Instalacji Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie.
Struktura zebranych odpadów przedstawia się następująco:
Kod odpadu
Rodzaj odpadu
Masa odpadów
Sposób
przekazana do
zagospodarowania
RIPOK ( Mg)
odpadu
15 01 01
Opakowania z
2,390
R12; ZGOK –
papieru i tektury
instalacja do
mechanicznobiologicznego
przetwarzania
odpadów
15 01 06
zmieszane odpady
120,430
R12; ZGOK –
opakowaniowe
instalacja do
mechanicznobiologicznego
przetwarzania
odpadów
20 01 01
Papier i tektura
18,410
R12; ZGOK –
instalacja do
mechanicznobiologicznego
przetwarzania
odpadów
R12; ZGOK –
20 01 02
Szkło
109,850
instalacja do
mechanicznobiologicznego
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20 02 01

Odpady ulegające
biodegradacji

30,300

20 03 01

Niesegregowane
(zmieszane) odpady
komunalne

548,150

20 01 39

Tworzywa sztuczne

9,420

20 03 07

Odpady
wielkogabarytowe

92,540

16 01 03

zużyte opony

45,520

20 01 36

Zużyte urządzenia
elektryczne i
elektroniczne inne
niż wymienione w
20 01 21, 20 01 23 i
20 01 35

14,540

16 02 14

Zużyte urządzenia
inne niż
wymienione w 16
02 09 i 16 02 13

12,36
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przetwarzania
odpadów
R3; ZGOK –
instalacja do
przetwarzania
odpadów zielonych
i innych
ulegających
biodegradacji
R12; ZGOK –
instalacja do
mechanicznobiologicznego
przetwarzania
odpadów
R12, ZGOK
Instalacja do
mechaniczno –
biologicznego
przetwarzania
odpadów
komunalnych ;
R12, - ZGOK
Instalacja do
mechaniczno –
biologicznego
przetwarzania
odpadów
komunalnych ; EKOPARTNER
Recykling Sp z o.o
R1 – Dyckerhoff
Polska Sp. z o.o –
cementownia,
- R5ZGOK
instalacja do
składowania
odpadów innych
niż niebezpieczne i
obojętne;
- GPR Guma i
Plastik
R12 – MB
Recykling –
instalacja do
przetwarzania
zużytego sprzętu
elektrycznego i
elektronicznego
R12, Argo-Film
Zakład
Przetwarzania
Zużytego Sprzętu

20 03 99

Odpady komunalne
niewymienione w
innych podgrupach

62,900

17 01 07

Zmieszane odpady z
betonu, gruzu
ceglanego,
odpadowych
materiałów
ceramicznych i
elementów
wyposażenia inne
niż wymienione w
17 01 06
Odpady z betonu
oraz gruz betonowy
z rozbiórek i
remontów

58,360

20 01 34

Baterie i
akumulatory nne niż
wymienione w 20
01 33

0,253

15 01 02

Opakowania z
tworzyw sztucznych

0,020

17 01 01

RAZEM

7,540

1132,983
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Elektrycznego i
Elektronicznego
D5-ZGOK
instalacja do
składowania
odpadów innych
niż niebezpieczne i
obojętne
R5 , - ZGOK –
Instalacja do
składowania
odpadów innych
niż niebezpieczne i
obojętne
–Składowisko
odpadów innych
niż niebezpieczne i
obojętne Pocieszka
R5 , ZGOK –
Instalacja do
składowania
odpadów innych
niż niebezpieczne i
obojętne
R12- R12, ArgoFilm Zakład
Przetwarzania
Zużytego Sprzętu
Elektrycznego i
Elektronicznego
R12 – BIO –MED.
Instalacja do
segregacji
odpadów i
produkcji paliw
alternatywnych

Największy strumień odpadów stanowią zmieszane odpady komunalne.
Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu poniesione przez gminę Raków w 2020 roku wyniosły:
- odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów- kwota 696 835,12 złotych;
- koszty obsługi administracyjnej systemu wyniosły: 52 638,15 złotych.
4) Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Raków
W 2020 roku Gmina Raków pozyskała środki finansowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn.,, Unieszkodliwianie wyrobów
zawierających azbest z terenu gminy Raków” . W ramach zadania unieszkodliwiono 15 500 m 2 ( 173,55
Mg ) azbestu pochodzącego od osób fizycznych z terenu gminy. Wartość zadania wyniosła 100 440,00
zł z tego środki w WFOŚiGW w Kielcach wyniosły 50 220,00 zł , środki z NFOŚiGW w Warszawie
50 220,00 zł.
5) Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Straży Pożarnej w Szumsku.
W 2020 roku Gmina Raków pozyskała środki finansowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na realizację zadania pn.,, Zakup i montaż instalacji
fotowoltaicznej w budynku Straży Pożarnej w Szumsku”. W ramach zadania na budynku OSP
w Szumsku zakupiona i zamontowana została instalacja fotowoltaiczna o mocy 756 kWp. Całkowita
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wartość zadania wyniosła 35 000,00 złotych z czego 22500,00 zł pochodziły ze środków WFOSiGW
w Kielcach, 12 500,00 zł z budżetu gminy Raków.
6) Program ,,Czyste Powietrze”
Gmina Raków podpisała w 2019 roku porozumienie z WFOSiGW w Kielcach w ramach którego
pracownicy urzędu pomagają mieszańcom wypełniać wnioski do programu ,,Czyste Powietrze”.
W 2020 roku z pomocy takiej skorzystało 10 mieszkańców gminy.

2. Oświata i wychowanie
Ogółem wydatki w dziale 801 - oświata i wychowanie wyniosły 16 997 430,48 zł (co stanowi 91,09 %
planu ), w tym:
Szkoły podstawowe
14 923 813,96 zł
W tym:
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (np. dodatki mieszkaniowe i wiejskie) 244 034,92 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników
3 877 977,48 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
305 830,86 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne
600 141,29 zł
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
68 747,41 zł
Wynagrodzenia bezosobowe
9 653,90 zł
Zakup materiałów i wyposażenia
207 509,58 zł
Zakup środków dydaktycznych i książek
257 997,53 zł
Zakup energii
84 308,00 zł
Zakup usług zdrowotnych
1 475,00 zł
Zakup usług pozostałych
110 305,14 zł
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
3 716,28 zł
Podróże służbowe krajowe
2 503,21 zł
Różne opłaty i składki
8 522,28 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
241 149,87 zł
Pozostałe odsetki
52 265,27 zł
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
250,00 zł
Wydatki inwestycyjne poniesione na zadanie pn.:
- „Wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Ociesękach”
21 433,60 zł
- „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Raków: Szkoła
Podstawowa w Szumsku, Gimnazjum w Rakowie”
6 947 613,29 zł
- „Rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej o salę gimnastyczną w Ociesękach wraz
z doposażeniem”
1 878 379,05 zł
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
394 916,92 zł
W tym:
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
20 509,45 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników
265 825,87 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
20 934,31 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne
44 607,83 zł
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
6 711,06 zł
Wynagrodzenia bezosobowe
959,51 zł
Zakup materiałów i wyposażenia
10 168,21 zł
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Zakup środków dydaktycznych i książek
5 889,71 zł
Zakup usług zdrowotnych
85,00 zł
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
4 085,02 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
15 140,95 zł
Przedszkola
276 076,99 zł
W tym:
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
13 905,42 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników
173 185,45 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
15 487,27 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne
28 308,31 zł
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
4 099,05 zł
Zakup środków dydaktycznych i książek
2 048,00 zł
Zakup usług zdrowotnych
135,00 zł
Zakup usług pozostałych
319,60 zł
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
26 501,89 zł
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
318,56 zł
Podróże służbowe krajowe
15,05 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
11 753,39 zł
Inne formy wychowania przedszkolnego
59 795,57 zł
W tym:
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
3 254,28 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników
39 546,98 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
2 196,99 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne
6 986,43 zł
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
886,60 zł
Wynagrodzenia bezosobowe
959,53 zł
Zakup materiałów i wyposażenia
838,00 zł
Zakup środków dydaktycznych i książek
2 098,55 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
3 028,21 zł
Dowożenie uczniów do szkół
281 386,38 zł
W tym:
Wynagrodzenia osobowe pracowników
119 468,93 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
7 490,88 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne
20 199,97 zł
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
2 894,10 zł
Zakup materiałów i wyposażenia
107 004,84 zł
Zakup usług pozostałych
3 953,19 zł
Różne opłaty i składki
6 395,50 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4 650,78 zł
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
7 454,00 zł
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
1 874,19 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
W tym:
Zakup materiałów i wyposażenia
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
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9 052,94 zł
599,00 zł
8 453,94 zł

Stołówki szkolne i przedszkolne
565 565,29 zł
W tym:
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
212,50 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników
348 486,77 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
23 139,66 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne
54 947,12 zł
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
6 334,50 zł
Zakup materiałów i wyposażenia
2 155,83 zł
Zakup środków żywności
114 266,31 zł
Zakup usług zdrowotnych
520,00 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
15 502,60 zł
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci
i młodzieży w szkołach podstawowych
351 596,27 zł
W tym:
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
12 628,68 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników
274 133,33 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
9 600,33 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne
43 170,89 zł
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
4 418,52 zł
Zakup materiałów i wyposażenia
84,00 zł
Zakup środków dydaktycznych i książek
1 171,00 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
6 389,52 zł
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub
materiałów ćwiczeniowych
47 166,85 zł
W tym:
Zakup materiałów i wyposażenia
471,28 zł
Zakup środków dydaktycznych i książek
46 695,57 zł
Pozostała działalność
88 059,31 zł
W tym:
Wynagrodzenia bezosobowe
400,00 zł
Wydatki związane z realizacją projektu: „Szczęśliwe dzieci w Gminie Raków poprzez utworzenie
nowych miejsc wychowania przedszkolnego”
87 659,31 zł
Obsługę finansowo-księgową jednostek oświatowych prowadzi Urząd Gminy w Rakowie.
W 2020 roku na terenie Gminy Raków funkcjonowały następujące placówki oświatowe: Zespół
Szkolno-Przedszkolny w Rakowie, Szkoła Podstawowa w Ociesękach, Szkoła Podstawowa w Szumsku,
Szkoła Podstawowa w Bardzie.
Liczba uczniów wg jednostek oświatowych
Liczba
uczniów
Szkoła
podstawowa
Przedszkole
Oddział
przedszkolny

ZSP
Raków

SP
Bardo

SP Ocięseki

SP Szumsko

187

106

73

33

399

61

-

-

-

61

0

26

17

13

56
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Razem

Inne formy
wychowania
Razem

0
248

21
153
Dane wg SIO

0

0

21

90

46

537

10 uczniów posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
Uczniowie korzystali ze stypendium szkolnego o charakterze socjalnym, tą formą pomocy zostało
objętych w okresie od stycznia do czerwca 106 uczniów oraz od września do grudnia 77 na kwotę
113 096,00 zł.
W placówkach oświatowych zatrudnionych było 89 nauczycieli, co stanowi 68,67 etatów,
w tym:
-

nauczyciele dyplomowani 46,42 etatu;

-

nauczyciele mianowani 9,29 etatu;

-

nauczyciele kontraktowi 11,85 etatów;

-

nauczyciele stażyści 1,11 etatu.

Pracowników obsługi zatrudnionych było 29 osób, co stanowi 26,75 etatów.
Na dofinansowanie oświaty gmina Raków otrzymała:
−
−

subwencję oświatową w kwocie
dotacje:

4 852 427,00 zł

Szkoły podstawowe
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (SP Ociesęki)
356 342,19 zł
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania polegającego na zakupie
nowości wydawniczych w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" w 2020 roku
20 960,00 zł
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz
środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności
w ramach budżetu środków:
- na zakup laptopów dla uczniów i nauczycieli w ramach wsparcia Ogólnopolskiej Sieci
Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego
114 973,86 zł
- na termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Raków: Szkoła
Podstawowa w Szumsku, Gimnazjum w Rakowie
4 656 024,67 zł
- na rozbudowę i przebudowę szkoły podstawowej o salę gimnastyczną w Ociesękach wraz
z doposażeniem
449 873,05 zł
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Wpływy z różnych dochodów
17 819,24 zł
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
(Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 roku)
58 817,85 zł
Przedszkola
Wpływy z różnych dochodów
9 323,80 zł
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
(Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 roku)
70 294,51 zł
Inne formy wychowania przedszkolnego
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
(Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 roku)
28 691,64 zł
Stołówki szkolne i przedszkolne
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
1 852,00 zł
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Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu
wychowania przedszkolnego
26 904,00 zł
Wpływy z usług
99 482,50 zł
Wpływy z pozostałych odsetek
8,42 zł
Wpływy z różnych dochodów
143,72 zł
Dofinansowanie zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów
edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
47 166,85 zł
Pozostała działalność
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz
środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy na projekt pn.: „Szczęśliwe dzieci
w Gminie Raków poprzez utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego” 202 669,65 zł
oraz wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w ramach w/w projektu
3 365,50 zł
W 2020 r. realizowano projekt pt. Szczęśliwe dzieci w Gminie Raków poprzez utworzenie nowych
miejsc wychowania przedszkolnego” dofinansowany ze środków Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 - Europejski Fundusz Społeczny.
3. Kultura, sport i rekreacja
Na terenie Gminy Raków funkcjonuje jedna Gminna Biblioteka Publiczna w Rakowie z filią
w Szumsku, która otrzymała z budżetu gminy dotację podmiotową w kwocie 126 500,00 zł na bieżące
utrzymanie biblioteki. W 2020 roku zakupione zostało 789 pozycji książkowych na kwotę 17 425,00 zł
które zasiliły księgozbiór biblioteki centralnej oraz filii bibliotecznej, z czego kwota 6 500,00 zł na
zakup nowości wydawniczych pozyskana była w ramach wieloletniego „Narodowego Programu
Rozwoju Czytelnictwa”. Również w roku 2020 złożono wniosek o dofinansowanie zadania
„Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2020”, którego celem było wyposażenie bibliotek w nowy sprzęt
komputerowy w kwocie 12 340, 00 zł (wkład własny 1 851,00 zł). W ramach Programu zakupione
zostały cztery komputery stacjonarne.
Zadania gminy w zakresie kultury w 2020 roku realizowane były przez Świetlicę środowiskową
„Tęcza” w Rakowie we współpracy z organizacją pozarządową Gminnym Towarzystwem Sportowym
w Rakowie i Zespołem Szkolno – przedszkolnym w Rakowie.
Pomimo trwającej pandemii koronawirusa Covid-19, Świetlica środowiskowa „Tęcza”
w Rakowe organizowała dla dzieci i młodzieży różnorodne działania ukierunkowane na rozwijanie
i rozbudzanie zainteresowań, uzdolnień i umiejętności.
Wśród zrealizowanych działań znalazły się różnorodne warsztaty artystyczne, zajęcia
edukacyjne oraz zajęcia i konkursy plastyczne o tematyce profilaktycznej. Wszystkie działania
świetlicowe organizowano w sposób bezpieczny dla uczestników, zgodnie z obostrzeniami rządowymi
oraz zasadami GIS dot. pandemii koronawirusa Covid-19.
Świetlica środowiskowa „Tęcza” w Rakowie realizowała swoje działania wspólnie
z Gminnym Towarzystwem Sportowym w Rakowie, który był organizacją wnioskującą
w różnych konkurach dotacyjnych. W ramach współpracy realizowano projekty z zakresu edukacji,
kultury i sztuki ludowej oraz działań artystycznych i sportowych.
Od stycznia 2020 do końca października 2020 roku Gminne Towarzystwo Sportowe we
współpracy z Zespołem Szklono Przedszkolnym w Rakowie i
świetlicą środowiskową
w Rakowie kontynuowało realizację podjętego w listopadzie 2019 roku projektu pt. „Rakowska
Akademia Fundacji PZU”. Celem realizowanego projektu było wyrównanie szans edukacyjnych dzieci
i młodzieży zamieszkującej tereny wiejskie (uczniów Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Rakowie)
poprzez organizację profesjonalnych pozalekcyjnych zajęć i warsztatów rozwijających wiedzę,
zdolności, talenty, zainteresowania umiejętności społeczne i kluczowe uczniów. Podjęte działania
projektowe umożliwiły zniwelowanie niedostatków edukacyjnych uczestników z rożnych dziedzin
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edukacyjnych - matematyki, języka polskiego, języka angielskiego. Zajęcia i warsztaty umożliwiły
dzieciom i młodzieży wzbogacenie wiedzy z zakresu historii Polski, kultury Wielkiej Brytanii,
przyczyniły się do wzrostu zainteresowania czytelnictwem, umożliwiły rozwijanie umiejętności
teatralnych, szachowych, muzycznych i wokalnych - uczestnicy mogli odkryć nowe pasje i wzbogacić
swoje zainteresowania. Działania projektowe były znakomitym sposobem spędzania wolnego czasu,
które umożliwiły wzrost wiedzy, umiejętności i pewności siebie u uczestników. Poprzez realizację
działań sportowych, zajęć na trampolinach oraz zajęć z tańca nowoczesnego umożliwiliśmy dzieciom
i młodzieży udział w aktywnych, prozdrowotnych formach działań promujących aktywność, ruch oraz
zdrowy styl życia. Działanie dofinansowane ze środków Fundacji PZU.
Działaniami rozwijającymi artystyczne pasje dzieci, młodzieży i osób dorosłych był projekt pt.
Rakowska Akademia Talentów. Projekt realizowany był przez Gminne Towarzystwo Sportowe we
współpracy ze Świetlicą środowiskową „ Tęcza” w Rakowie. W ramach projektu uczestnicy działań –
w okresie wakacyjnym mieli możliwość uczestniczyć w warsztatach rękodzieła. Projekt realizowano
w ramach „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa
inwestująca w obszary wiejskie” w ramach Projektu Grantowego „Działania promujące pasje
mieszkańców”.
W 2020 roku realizowano również szereg działań mających na celu popularyzowanie kultury
i sztuki ludowej regionu świętokrzyskiego. W ramach otrzymanych przez GTS Raków dotacji
zorganizowano dla dzieci i młodzieży zajęcia i warsztaty rękodzieła promujące dawne zawody i tradycje
rękodzielnicze.
Przykładem takich działań projekt pt. Świętokrzyski ETNOmaniak, który miał na celu
zapoznanie młodego pokolenia z dziedzictwem regionu poprzez rozbudzanie zainteresowań
artystycznych oraz wnikliwe zgłębianie zasobów kultury i sztuki ludowej w sztuce zdobniczej, rzeźbie,
ceramice, muzyce ludowej dla zachowania przekazu i kontynuowaniu tradycji. Liderem projektu było
Gminne Towarzystwo Sportowe w Rakowie, partnerem projektu był Zespół Szkolno - Przedszkolny
w Rakowie. Działanie projektowe zrealizowano w ramach konkursu regrantingowego zorganizowanego
w ramach projektu Bardzo Młoda Kultura 2019 – 2021 Świętokrzyskie, realizowanego przez
Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Bardzo
Moda Kultura 2019 – 2021 i współfinansowanego przez Województwo Świętokrzyskie.
W miesiącu wrześniu 2020 roku Gminne Towarzystwo Sportowe w Rakowie we współpracy ze
świetlicą środowiskową miało możliwość realizować działania o tematyce historycznej w ramach
Europejskich Dni Dziedzictwa 2020 w Rakowie, które zakładały udział młodego pokolenia w
działaniach projektowych. W ramach projektu pt. „Droga do wolności” – EDD 2020 w Rakowie
przygotowane zostało przedstawienie teatralne w formie opowieści ilustrowanej i wystawionej przy
pomocy japońskiego teatru kamishibai. Opracowana opowieść umożliwiała im poznanie polskich
podróżników i odkrywców oraz najwybitniejsze jednostki i bohaterów, którzy w swoim życiu poświęcili
się dla naszej ojczyzny. Odbiorcami działań projektowych byli uczniowie Zespołu Szklono –
Przedszkolnego w Rakowie. Działanie projektowe dofinansowano ze środków Zarządu Województwa
Świętokrzyskiego.
Głównym celem działań sportowych było upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci
i młodzieży, w szczególności wyrównanie szans uczestników zajęć sportowych z zakresu piłki nożnej
oraz siatkówki w dostępie do usystematyzowanej aktywności fizycznej oraz aktywizacja dzieci
i młodzieży w rozwijaniu i szerzeniu pasji sportowych. Podjęte przez Gminne Towarzystwo Sportowe
w Rakowie działania w ramach Programu Klub umożliwiły uczestnikom podniesienie sprawności
fizycznej, wzmocnienie koordynacji ruchowej dzieci i młodzieży, kondycji oraz rozwój umiejętności
sportowych. Uczestnikami działań były dzieci i młodzież zamieszkująca na terenie gminy Raków.
W ramach projektu przeprowadzono profesjonalne zajęcia z piłki nożnej i piłki siatkowej oraz
zakupiono wyposażenie sportowe. Działanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu
i Turystyki.
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4. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Na terenie gminy Raków działa 7 jednostek OSP w tym 6 jednostek typu „S” (Chańcza, Celiny,
Ociesęki, Raków, Szumsko, Wola Wąkopna) i 1 jednostka typu „M” (Bardo). Jednostki zrzeszają około
100 druhów i druhen.
Cztery jednostki (Chańcza, Raków, Szumsko i Ociesęki) funkcjonują w ramach Krajowego
Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Dlatego też są najlepiej wyposażone w sprzęt do działań ratowniczogaśniczych.
Jednostki wyposażone są w sprzęt do działań następująco:
OSP Chańcza posiada samochód średni marki Star 266 z 1988 roku oraz Ford Transit z 2003 r., łódź
pontonową, pompy do wody, zestaw ratownictwa technicznego, zestaw do udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej, piły, aparaty powietrzne oraz sprzęt ochrony osobistej strażaka.
OSP Raków posiada samochód średni marki Mercedes Benz z 2009 r., ciężki marki Jelcz z 1984 r.,
lekki marki Polonez z 1998r., lekki marki Toyota z 2016 r, Nissan Pathfiner z 2008 r, łódź pontonową,
sanie lodowe, pompy do wody, zestaw ratownictwa technicznego, zestaw do udzielania pierwszej
pomocy przedmedycznej, piły, aparaty powietrzne, kamerę do poszukiwań podwodnych oraz sprzęt
ochrony osobistej strażaka.
OSP Szumsko posiada ciężki samochód marki Tatra 815 z 1989 r, Mercedes-Benz Sprinter z 2010 r,
zestaw do ratownictwa technicznego, zestaw do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, pompy
do wody, piły, aparaty powietrzne oraz sprzęt ochrony osobistej strażaka.
OSP Ociesęki posiada samochód średni marki Star 244 z 1986 r., samochód lekki Mercedes-Benz
z 2004 r., zestaw ratownictwa technicznego, zestaw do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
pompy do wody, piły oraz sprzęt ochrony osobistej strażaka.
Pozostałe jednostki z poza KSRG wyposażone są następująco:
OSP Celiny posiada samochód średni marki Star 244 z 1978 r. – jednostka nie aktywna
OSP Wola Wąkopna posiada samochód lekki marki Mercedes-Benz z 2002 r. – jednostka aktywna
OSP Bardo – jednostka nie aktywna.
Do najstarszych jednostek należą:
OSP Raków – 1905 r i OSP Szumsko – 1920.
Pozostałe jednostki zaczęły działalność po zakończeniu II wojny światowej.
O dyspozycyjności jednostek szczególnie z KSRG można było się przekonać w 1997, 2001,
2010 roku w czasie prowadzenia działań ratowniczych przy powodzi stulecia a nawet tysiąclecia.
Jednostki te były dysponowane nie tylko na terenie własnej gminy, ale również na teren całego
województwa świętokrzyskiego w okolice miasta Połaniec, Sandomierz, Annopol, Wilków. Pozostałe
jednostki prowadziły działania ratownicze na terenach podtopionych we własnej gminie Raków.
Jednostki brały udział również przy dużych pożarach na terenie województwa W 2020 roku jednostki
wyjeżdżały do różnego rodzaju zdarzeń ratowniczo-gaśniczych około 200 razy.
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Niemalże wszyscy ochotniczy pracują w różnych zakładach, firmach lub prowadzą własną
działalność gospodarczą. Jest to jedyna zwarta grupa ludzi, która nigdy nie odmawia udzielenia pomocy
o każdej porze dnia i nocy. Dlatego też wśród miejscowej społeczności cieszy się największym
uznaniem i należnym szacunkiem.
Ochotnicy ciągle się szkolą, dbają o podnoszenie swoich kwalifikacji i umiejętności, które
w działaniach ratowniczych przekładają się na fachowość w podejmowaniu niejednokrotnie trudnych
i odpowiedzialnych decyzji.
W ubiegłym roku udzielone zostały dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie remontu boksów
garażowych OSP Chańcza (6 000,00 zł) i zakupu umundurowania dla OSP Szumsko (2 500,00 zł)
Wypłacono ekwiwalent za akcje ratowniczo – gaśnicze w kwocie 27 571,85 zł.
Wydatki na zakupy inwestycyjne w 2020 roku:
- Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku straży pożarnej w Szumsku
35 000,00 zł
- Zakup kamery do prac podwodnych dla OSP Raków
7 000,00 zł
- Zakup sprzętu hydraulicznego do ratownictwa technicznego wraz z montażem w samochodzie
ratownictwa technicznego Mercedes Sprinter dla OSP Ociesęki
3 100,00 zł
Poniesione wydatki dot. bieżącego utrzymania Ochotniczych Straży Pożarnych w ubiegłym roku,
w kwocie 248 304,70 zł w tym: wypłaty za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, zakup paliwa do
samochodów pożarniczych, ubezpieczenia strażaków oraz sprzętu, przeglądów technicznych pojazdów.
5. Pomoc społeczna
Ogólne informacje z realizacji zadań GOPS za 2020 r.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rakowie w 2020 r. realizował zadania wynikające
z ustawy o pomocy społecznej, rządowych programów pomocy społecznej oraz innych ustaw mających
na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin z terenu Gminy Raków.
Głównym celem pomocy społecznej było umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie
trudnych sytuacji życiowych. Natomiast podstawowymi przesłankami udzielanej osobom i rodzinom
wsparcia
było
znalezienie
się
w
trudnej
sytuacji
życiowej
i niemożność jej pokonania mimo uprzedniego wykorzystania własnych środków, możliwości
i uprawnień. Poprzez własne środki, możliwości i uprawnienia należy rozumieć nie tylko sytuację
materialną, ale także właściwości psychofizyczne, kwalifikacje zawodowe, aktywność
w rozwiązywaniu własnych i rodzinnych problemów oraz gotowość współdziałania w tym celu
z innymi. Pomoc społeczna polegała na przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń
i pełnieniu szeroko rozumianej pracy socjalnej.
W 2020 r. Ośrodek realizował zadania własne z zakresu pomocy społecznej, do których
należało:
−

przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;

−

przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;

−

przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i pomocy w naturze;

−

przyznawanie i realizacja usług opiekuńczych;

−

kierowanie do Domów Pomocy Społecznej i ponoszenie odpłatności;
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−

świadczenie pracy socjalnej wśród osób i rodzin.

Ośrodek realizował zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej, mających na
celu ochronę poziomu życia osób i rodzin tj.:
−

Program wieloletni „Posiłek w szkole i w domu”;

−

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 (PO PŻ);

−

Resortowy program MPiPS „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”;

−

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”;

−

Program „Wspieraj Seniora”.

W ramach zadań Ośrodka Pomocy Społecznej swoiste odzwierciedlenie znalazło również
przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Dodatkową działalność Ośrodka stanowią zadania zlecone
z zakresu administracji rządowej, do których należało:
−

przyznawanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych;

−

przyznawanie i realizacja
z zaburzeniami psychicznymi;

−

realizacja Karty Dużej Rodziny;

−

realizacja świadczeń rodzinnych (w tym: zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych,
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia
pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze, zasiłki dla opiekuna, świadczenia
rodzicielskie, składki na ubezpieczenie społeczne);

−

realizacja świadczeń wychowawczych;

−

realizacja rządowego programu „Dobry start”.

specjalistycznych

usług

opiekuńczych

dla

osób

W ramach pomocy społecznej Ośrodek kwalifikował osoby lub rodziny do uzyskania wsparcia
w formie świadczeń na podstawie określonych w drodze Rozporządzeń Rady Ministrów
zweryfikowanych kryteriów dochodowych. Niniejsze kryterium wynosiło odpowiednio dla osoby
samotnie gospodarującej – 701,00 zł i dla osoby w rodzinie – 528,00zł.
Nadmienić należy, iż samo kryterium dochodowego nie stanowiło przesłanki do przyznawania
świadczeń z zakresu pomocy społecznej. W odniesieniu do art. 7 ustawy
o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1876 ze zm.) „pomocy społecznej udziela się osobom
i rodzinom w szczególności z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia,
niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie (potrzeby ochrony ofiar
handlu ludźmi), potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w prawach
opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, trudności w integracji
cudzoziemców, trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu
lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej i ekologicznej”.
W 2020 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rakowie objął pomocą 331 rodzin
i 757 osób w tych rodzinach. Realizację świadczeń za 2020 r. z zakresu pomocy społecznej prezentuje
poniższa tabela.
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Rodzaj świadczeń

Kwota
wydatkowana

Liczba osób
która otrzymała
świadczenie

Liczba świadczeń

Zasiłki stałe

421.637,17

67

716

Zasiłki okresowe

149.088,14

72

355

Zasiłki celowe i pomoc
w naturze

33.658,70

58

106

Zasiłki celowe na zakup
żywności

232.625,50

150

505

38.903,62

182

11083

101.841,80

18

5260

21.291,08

2

22

449.974,73

17

194

Dożywianie dzieci w szkole
Usługi opiekuńcze
Schronienie
Pobyt w DPS

W 2020 r. pracą socjalną objętych zostało 417 rodzin, przeprowadzono 1192 wywiady
środowiskowe oraz zawarto 2 kontrakty socjalne.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rakowie w 2020 r. realizował Program Operacyjny
Pomoc Żywnościowa, którego głównym celem było udzielenie wsparcia osobom doświadczającym
ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków. Na terenie
Gminy realizowana była niniejsza pomoc w formie paczek żywnościowych. Bank Żywności w
Ostrowcu Świętokrzyskim przekazał 82 tony 115 kg żywności, dzięki której objęto pomocą 1465 osoby
z terenu gminy Raków.
W 2020 r. realizowany był „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2019-2020”,
którego
działania
były
skierowane
do
osób
posiadających
orzeczenie
o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności wymagający wsparcia asystenta
w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Wsparciem objęto
5 osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, u których wykonano 1666 godzin usług. Na
realizację działań wydatkowano kwotę 49.980,00 zł pochodzącą w 100% ze środków
Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
W związku ze stanem epidemiologicznym SARS-Cov-2 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Rakowie w październiku 2020 r. podjął realizację Programu „Wspieraj Seniora”. Celem Programu
było zapewnienie bezpieczeństwa osób starszych w wieku powyżej 70 r. ż. Na realizację Programu
„Wspieraj Seniora” w 2020 r. wydatkowano środki wysokości 3.073,22 zł (w tym: 2.458,00 zł – środki
w ramach dotacji, natomiast kwota 615,22 zł stanowiła środki własne).
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rakowie w 2020 r. realizował specjalistyczne usługi
opiekuńcze dla 14 osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania,
u których lekarz specjalista z zakresu psychiatrii lub neurologii stwierdził, iż wymagają zapewnienia
takiej formy pomocy. W ramach specjalistycznych usług opiekuńczych wydatkowano kwotę 54.048,00
zł pochodzącą w 100% z dotacji.
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Kolejną formą wparcia wprowadzoną uchwałą z 2014 r. była pomoc dla rodzin wielodzietnych
w formie Karty Dużej Rodziny. Karta Dużej Rodziny określa prawa rodzin wielodzietnych do ulg,
zniżek i zwolnień z opłat za korzystanie z wybranych usług lub przy zakupie towarów u sprzedawców,
którzy włączyli się w program. W 2020 r. o wydanie Karty Dużej Rodziny wnioskowało 26 rodzin,
natomiast łączna liczba wydanych kart w tych rodzinach wynosiła 101 (w tym: 51 wydanych kart dla
dzieci). Na obsługę programu wydatkowano kwotę 200,00 zł pochodzącą z dotacji.
Przyznawanie/wypłata świadczeń rodzinnych i wychowawczych realizowane jest
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rakowie jako zadania zlecone w całości finansowane
z dotacji. Realizację świadczeń z zakresu zadań zleconych w 2020 r. przedstawia poniższa tabela.
Kwota
wydatkowana

Rodzaj świadczenia

Liczba uprawnionych

Zasiłki rodzinne

628.119,00

437

Dodatki do zasiłków rodzinnych

300.699,00

437

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia
dziecka
Świadczenia pielęgnacyjne

42.000,00

42

813.259,07

37

Zasiłki pielęgnacyjne

358.631,36

142

Specjalny zasiłek opiekuńczy

317.044,00

43

Świadczenia rodzicielskie

156.000,00

13

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

157.633,87

33

59.520,00

8

267.466,74

95

5.176.772,10

622

Zasiłki dla opiekuna
Składki
na
ubezpieczenie
emerytalne
i rentowe za osoby otrzymujące zasiłek dla
opiekunów,
świadczenie
pielęgnacyjne,
specjalny zasiłek opiekuńczy.
Świadczenia wychowawcze

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rakowie w 2020 roku zgodnie
z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. (M. P. z 2018 r., poz. 514) realizował
rządowy program „Dobry start”. Świadczenie „Dobry start” było wypłacane jednorazowo dla
wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny do ukończenia 20 roku życia oraz do ukończenia 24
roku życia dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności. Świadczenie to było przyznawane rodzinom
bez względu na ich osiągane dochody i przysługiwało w wysokości 300,00 zł jednorazowo na każde
dziecko rozpoczynające rok szkolny.
Świadczenia „Dobry start” zostały wypłacone dla 415 rodzin, 617 dzieci w tych rodzinach.
Na realizację wypłaty świadczeń wydatkowano kwotę 186.000,00 zł. Wszystkie środki związane
z realizacją rządowego programu „Dobry start” pochodziły w całości z dotacji.
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Program wieloletni „Posiłek w szkole i w domu”
Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2020 r.,
poz.1876 ze zm.) dożywianie dzieci jest zadaniem własnym o charakterze obligatoryjnym.
Program wieloletni „Posiłek w szkole i w domu” w 2020 r. realizowany był zgodnie
z Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego
programu wspierania gmin w zakresie dożywiania na lata 2019-2023 oraz Uchwałą nr IV/33/2019 Rady
Gminy Raków z dnia 20 stycznia 2019 r. ze zm. wprowadzającą niniejszy program.
Celami programu było w szczególności:
−

−
−

wsparcie gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym w zakresie
dożywiania dzieci oraz zapewnienie posiłku osobom jego pozbawionym, ze szczególnym
uwzględnieniem osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych;
długofalowe działanie w zakresie poprawy zdrowia dzieci i młodzieży poprzez ograniczenie
zjawiska niedożywienia;
poprawa poziomu życia osób i rodzin o niskich dochodach.
W ramach Programu w 2020 r. realizowane były działania dotyczące:

−

zapewnienia pomocy w formie posiłku dzieciom do 7 roku życia i uczniom do ukończenia szkoły
podstawowej/ponadgimnazjalnej;
− zapewnienia pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo
świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin znajdujących się
w trudnej sytuacji życiowej;
− utworzenie systemu ciągłego monitorowania skuteczności działań realizowanych
w ramach programu.
Liczba osób korzystających z pomocy w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”
Osoby korzystające z pomocy w ramach
Liczba osób objętych wsparciem w ramach
programu „Posiłek w szkole i w domu”
programu „Posiłek w szkole i w domu”
Dzieci do 7 roku życia
44
Uczniowie Szkół Podstawowych
123
Uczniowie Szkół Ponadgimnazjalnych
15
Osoby otrzymujące pomoc w postaci świadczeń
150
pieniężnych lub niepieniężnych na zakup posiłku
lub żywności
Na realizację Programu w 2020 r. wydatkowano kwotę 275.559,12 zł (w tym: środki
pochodzące z dotacji w wysokości 185.624,00 zł oraz środki własne w wysokości 89.935,12 zł)
Wydatkowanie w 2020 r. na poszczególne działania realizowane w ramach programu „Posiłek
w szkole i w domu”
Lp.

Wyszczególnienie

1.

Pomoc w formie posiłku dla
dzieci do 7 r. ż.
i uczniów do ukończenia
szkoły ponadgimnazjalnej

Kwota
wykonania
38.903,62

Kwota środków
własnych
12.308,12
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Kwota dotacji

26.595,50

Pomoc w formie świadczenia
pieniężnego lub rzeczowego
dla osób
i rodzin
Dowóz posiłków do szkół

2.
3.
Ogółem:

232.625,50

73.597,00

159.028,50

4.030,00

4.030,00

0,00

275.559,12

89.935,12

185.624,00

Beneficjentami pomocy w zakresie dożywiania były osoby, których dochód nie przekraczał 150%
wielkości określonych w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej, tj. 1.051,50 zł dla osób
samotnie gospodarujących i 792,00 zł dla osób w rodzinie.
Program Wspierania Rodziny w Gminie Raków
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rakowie w 2020 r. realizował Program Wspierania
Rodziny w Gminie Raków, który był przyjęty Uchwałą Nr XIV/106/2019 Rady Gminy Raków
z dnia 19 września 2019 r. Program oparty był na wytycznych zawartych w ustawie z dnia
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 821 ze
zm.).
Głównym celem Programu było stworzenie warunków sprzyjających wspieraniu rodzin
w ich prawidłowym funkcjonowaniu. Natomiast cele szczegółowe to:
−

promowanie wartości rodzin i zapobiegania wykluczeniu społecznemu rodzin;

−

poprawa sytuacji materialno – bytowej rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej;

−

monitorowanie i przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym w rodzinach patologicznych;

−

wzmocnienie umiejętności opiekuńczo – wychowawczych rodzin z dziećmi.

W ramach Programu w 2020 r. podejmowane były działania:
−

profilaktyczne i edukacyjne na rzecz rodzin;

−

promocja i realizacja „Karty Dużej Rodziny”;

−

motywowania przez pracowników socjalnych i asystenta rodziny do nabywania kwalifikacji
zawodowych
wśród
osób
zagrożonych
wykluczeniem
społecznym
w rodzinach przeżywających trudności życiowe;

−

organizowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych
i świetlicach środowiskowych na terenie gminy Raków;

−

przyznawania wsparcia finansowego i rzeczowego dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej
sytuacji materialno – bytowej;

−

realizacji programów: „Posiłek w szkole i w domu”, „Rodzina 500+”, „Dobry start”;

−

przyznawania stypendium socjalnego dla uczniów;

−

wspierania rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie i problemem alkoholowym;
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−

kierowania osób i rodzin potrzebujących poradnictwa specjalistycznego do punktu
konsultacyjnego;

−

systematycznego monitorowania sytuacji rodzin z problemami opiekuńczo wychowawczymi;

−

wspierania rodzin niewydolnych wychowawczo przez asystenta rodziny;

−

współpracy z instytucjami świadczącymi pomoc na rzecz rodzin.

W ramach realizacji ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 821 ze zm.) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rakowie
zatrudniał 1 asystenta rodziny, który świadczył wsparcie dla 10 rodzin przeżywających trudności
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej. Na realizację zadania wydatkowano kwotę
49.944,47 zł.
Finansowanie zadania wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
Kwota środków
z dotacji

Kwota wykonania
49.944,47

Kwota środków własnych
1.700,00

48.244,47

Realizując zadanie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Ośrodek
partycypował w kosztach 11 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych. W związku
z tym, wydatkował kwotę 49.455,08 zł, które pochodziły ze środków własnych.
Dzieci umieszczone w systemie pieczy zastępczej

Lp.

1.

2.
3.

Rodzaj placówki/rodziny

Liczba
placówek/liczba
rodzin

Liczba umieszczonych dzieci

3

9

1

1

1

1

Rodziny zastępcze
spokrewnione
na terenie gminy
Rodziny zastępcze
spokrewnione
spoza terenu gminy
Rodzinny Dom Dziecka

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie
Uchwałą Nr V/20/2015 Rada Gminy Raków z dnia 30 stycznia 2015 r. przyjęto Gminny
Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie na terenie Gminy Raków na lata 2015-2020. Program realizowany jest przez Gminne
Zespół Interdyscyplinarny, w skład którego wchodzą przedstawiciele: Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Rakowie, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rakowie,
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Policji, Oświaty, Ośrodka Zdrowia, Sądu, organizacji pozarządowych. Zespół realizuje zadania zawarte
w Programie, do których należy:
−

diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;

−

podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie, mającym na celu
przeciwdziałanie temu zjawisku;

−

inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;

−

rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy
w środowisku lokalnym;

−

inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Działania Zespołu Interdyscyplinarnego podejmowane w związku z przemocą w rodzinie
w 2020 r.
Lp.

Rodzaj podejmowanych działań

Liczba działań

1.

Posiedzenia Gminnego Zespołu
Interdyscyplinarnego
Powołanie grup roboczych w rodzinach dotkniętych
przemocą
Posiedzenia grup roboczych dot. przemocy w
rodzinie
Wnioski do Sądu Rodzinnego o wgląd w sytuację
rodzinną
Wnioski do Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych o skierowanie na
leczenie odwykowe

25

2.
3.
4.
5.

27
103
14
15
10

6.

Zawiadomienia złożone do Policji/Prokuratury
o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 207
§1kk:
- postępowania wszczęte z art. 207 kk
- postępowania zakończone aktem oskarżenia z art.
207 kk
- odmowa wszczęcia z art. 207 kk

8
6
2

Do Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w 2020 r. wpłynęło 33 „Niebieskie Karty”
sporządzone przez funkcjonariuszy Policji. Wobec tego Zespół powołał 27 grup roboczych w celu
rozwiązywania
problemów
związanych
z
występowaniem
przemocy
w rodzinie w indywidualnych przypadkach. Na tą okoliczność odbyło się 103 spotkania grup
roboczych. Na realizację w/w zadania wydatkowano kwotę 1.168,54 zł pochodzącą ze środków
własnych.
Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
W 2020 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rakowie realizował program „Asystent osobisty
osoby
niepełnosprawnej
–
edycja
2019-2020”.
Program
był
finansowany
ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
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Działania Programu były skierowane do osób posiadających orzeczenie o umiarkowanym lub
znacznym
stopniu
niepełnosprawności,
którzy
wymagali
pomocy
asystenta
w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.
W 2020 r. taką formą pomocy zostało objęte 5 osób o znacznym stopniu niepełnosprawności,
których wspierało 2 asystentów osobistych. Do zadań asystentów należało m.in. pomoc w wyjściu,
powrocie oraz dojazdach np. na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne; pomoc przy zakupach oraz
załatwianiu spraw urzędowych.
Na realizację zadania wykonano 1666 godzin usług asystenckich oraz wydatkowano kwotę
49.980,00 zł pochodzącą w 100% ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób
Niepełnosprawnych.
Program Wspieraj Seniora
W związku ze stanem epidemiologicznym SARS-Cov-2 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Rakowie w październiku 2020 r. podjął realizację Programu „Wspieraj Seniora”.
Celem Programu było zapewnienie bezpieczeństwa osób starszych w wieku powyżej
70 roku życia. W ramach realizowanych działań Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Rakowie na dzień 31.12.2020 r. zrealizował 12 zgłoszeń. Zrealizowane zgłoszenia były przyjęte
bezpośrednio przez pracowników Ośrodka.
W 2020 r. Ośrodek realizował Program samodzielnie za pomocą pracowników socjalnych.
Głównym działaniem pracowników w ramach programu było przyjmowanie zgłoszeń od seniorów oraz
udzielenie wsparcia w zakresie: wykonania i dostarczenia zakupów artykułów żywnościowych,
zrealizowania recept lekarskich i wykupienia leków, opłacenia rachunków oraz pomocy w załatwianiu
niezbędnych spraw urzędowych.
Na realizację Programu „Wspieraj Seniora” w 2020 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Rakowie wykorzystał środki w wysokości 3.073,22 zł (w tym: 2.458,00 zł – środki w ramach dotacji,
natomiast kwota 615,22 zł stanowiła środki własne).
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa jest krajowym programem operacyjnym
współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
Głównym celem programu jest udzielenie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form
ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rakowie w 2020 roku realizował program,
w ramach którego wydawał żywność w formie paczek dla mieszkańców gminy Raków. Uprawnienie
do korzystania z niniejszej formy pomocy było znajdowanie się w trudnej
w trudnej sytuacji życiowej (sytuacje takie wymienia art. 7 ustawy o pomocy społecznej) oraz
spełnienie kryterium dochodowego. Kryterium było określone na poziomie 200% kryterium
dochodowego
uprawniającego
do
korzystania
ze
świadczeń
pomocy
społecznej,
tj. 1.402,00 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej oraz 1.056,00 zł w przypadku osoby
w rodzinie.
Ośrodek realizujący proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej
potrzebujących zobowiązany był również do prowadzenia działań w ramach środków towarzyszących,
tj. warsztatów aktywizujących m.in. z zakresu dietetycznego oraz optymalnego wykorzystania
otrzymanej żywności, aby zapobiec jej marnotrawieniu.
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W 2020 roku Bank Żywności przekazał 82 tony 115 kg żywności (tj. groszek
z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe, makaron
jajeczny, makaron kukurydziany, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane, mleko UHT, ser
podpuszczkowy dojrzewający, gołąbki w sosie pomidorowym, szynka drobiowa, szynka wieprzowa,
pasztet wieprzowy, filet z makreli w oleju, cukier biały, olej rzepakowy). Pomocą w formie paczek
żywnościowych objęto 1465 osób z terenu gminy Raków, które wcześniej zobowiązane były złożyć
oświadczenia o sytuacji dochodowej. W związku z organizowaniem transportu przywozu w/w
żywności, Ośrodek wydatkował na ten cel kwotę 3.505,50 zł.
6. Ochrona zdrowia
W 2020 r. wydatki na ochronę zdrowia wyniosły 70 781,03 zł.
Wydatki dotyczyły:
Wydatki na zwalczanie narkomanii:
Zakup materiałów i wyposażenia
1 799,57 zł
Zakup usług pozostałych
6 000,00 zł
Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi:
Wynagrodzenia
21 252,46 zł
Zakup materiałów i wyposażenia
15 296,84 zł
Zakup usług pozostałych (warsztaty i prelekcja profilaktyczna dla uczniów, koszty dot. wniosków
o leczenie odwykowe)
15 795,35 zł
Zakup laptopa wraz z drukarką dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
4 179,00 zł
Wydatki na pozostałą działalność:
Wynagrodzenia osobowe pracowników
760,00 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne
130,87 zł
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 17,18 zł
Zakup usług pozostałych (świadczenie usługi odpłatnego dowozu osób niepełnosprawnych) 5 549,76 zł
7. Rolnictwo
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w celnie oleju napędowego wykorzystywanego
do produkcji rolnej. W 2020 roku wydano 840 decyzji o zwrot podatku akcyzowego na łączną kwotę
416 290,18 zł.
W związku z wystąpieniem w 2020 roku niekorzystnego zjawiska atmosferycznegoprzymrozki wiosenne, który miał miejsce w dniu 13.05.2020 do Urzędu Gminy w Rakowie wpłynęło
58 wniosków od rolników z terenu gminy. Zjawisko przymrozków wiosennych objęło obszar 17
sołectw: Bardo, Zalesie, Życiny, Głuchów, Głuchów Lasy, Chańcza, Rakówka, Lipiny, Rembów,
Szumsko, Szumsko Kolonia, Smyków, Wólka Pokłonna, Ociesęki, Koziel, Korzenno, Mędrów.
֍ Liczba gospodarstw, w których straty przekroczyły 30% średniej rocznej produkcji rolnej – 24 szt.,
w tym powierzchnia na której wystąpiły szkody: 111,31 ha
֍ Liczba gospodarstw, w których straty nie przekroczyły 30% średniej rocznej produkcji rolnej- 34
szt., w tym powierzchnia na której wystąpiły szkody: 114,45 ha
8. Działalność gospodarcza
W 2020 r. zarejestrowano w gminie, w rejestrze CEIDG, 20 nowych przedsiębiorców. Najczęściej
przedmiotem działalności tychże przedsiębiorstw była sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych,
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odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach, sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów
prowadzona na straganach i targowiskach, a także działalność związana z budownictwem.
W 2020 r. wyrejestrowano 15 przedsiębiorców.
Według stanu na 31 grudnia 2020 r. w rejestrze według głównego miejsca wykonywania działalności
gospodarczej w gminie Raków znajdowało się 276 przedsiębiorców.
Według stanu na 31 grudnia 2020 roku do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi
hotelarskie wpisanych było 37 obiektów.
9. Infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna
Na terenie Gminy Raków znajdują się dwa ujęcia wody w miejscowości Pągowiec oraz ujęcie
„Grodno” w miejscowości Ociesęki.
Zbiorczą siecią wodociągową objętych jest 25 miejscowości: Bardo, Celiny, Chańcza, Dębno,
Drogowle, Głuchów, Głuchów – Lasy, Jamno, Korzenno, Koziel, Lipiny, Mędrów, Nowa Huta,
Ociesęki, Pągowiec, Radostów, Raków, Rembów, Smyków, Szumsko, Szumsko – Kolonia, Wola
Wąkopna, Wólka Pokłonna, Zalesie, Życiny.
Miejscowości Rakówka, Pułaczów, Papiernia nie posiadają sieci wodociągowej.
Ogółem długość sieci wodociągowych wg. stanu na dzień 31.12.2020 r. wynosi 184,15 km.
Ponadto na terenie gminy funkcjonują dwie oczyszczalnie ścieków typu LEMNA
w miejscowości Raków oraz oczyszczalnia biologiczno-mechaniczna w miejscowości Chańcza
o łącznej przepustowości 400m3/dobę.
Ogółem długość sieci kanalizacyjnej wg. stanu na dzień 31.12.2020 r. wynosi 30,04 km
i obejmuje pięć miejscowości: Raków, Pągowiec, Chańcza, Życiny, Dębno. Ponadto na terenie gminy
znajduje się 100 przydomowych oczyszczalni ścieków.
Stawki opłat za wodę w roku 2020 wyniosły:
Wysokość cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
L.p.

1

Taryfowa grupa odbiorców

Grupa 1
Wszyscy odbiorcy usług.

Cena/stawka netto w Cena/stawka netto w
okresie od 1 do 12
okresie od 13 do 24
miesiąca
miesiąca

Wyszczególnienie

Cena/stawka netto w
okresie od 25 do 36
miesiąca

cena w zł za 1 m3
dostarczonej wody

3,00

3,06

3,11

opłata stała abonamentowa
zł/odb/okres rozliczeniowy 1 miesiąc

2,50

2,50

2,50

Wysokość cen i stawek opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków
L.p.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

1

Grupa 1
Wszyscy odbiorcy usług.

cena w zł za 1 m3
odprowadzonych ścieków

Cena/stawka netto w Cena/stawka netto w
okresie od 1 do 12
okresie od 13 do 24
miesiąca
miesiąca
4,70

Raport o stanie gminy Raków za 2020 rok

62

4,81

Cena/stawka netto w
okresie od 25 do 36
miesiąca
4,91

