
R A D A  G M IN Y  ŁĄ C ZN A  

Wtynęło, dn. .

RAPORT O STANIE GMINY ŁĄCZNA

Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ) Wójt Gminy Łączna 

przedstawia raport o stanie Gminy Łączna 
w roku 2019.

Raport stanowi podsumowanie działalności samorządu Gminy Łączna w roku 
poprzednim. Dokument obejmuje przede wszystkim realizację polityk, programów, strategii 
i uchwał rady gminy za rok 2019. Zakres informacji zawartych w niniejszym dokumencie 
posłuży przede wszystkim mieszkańcom Gminy Łączna do zwiększenia wiedzy na temat 
funkcjonowania samorządu gminnego.

Dane pochodzą ze zbiorów Urzędu Gminy Łączna, jednostek organizacyjnych gminy, 
instytucji kultury oraz Głównego Urzędu Statystycznego.

Raport zawiera analizę następujących obszarów działalności gminy:
■ demografia,*
■ finanse gminy,
■ inwestycje gminne
■ działalność gospodarcza,
■ infrastruktura techniczna: wodociągi, kanalizacja, drogi, gospodarka odpadami,
■ zagospodarowanie przestrzenne,
■ oświata.
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I. Wstęp

Gmina Łączna należy do jednych z najmłodszych jednostek samorządu terytorialnego 
w województwie świętokrzyskim. Powstała z dniem 1 stycznia 1995 roku na mocy decyzji 
ówczesnego premiera Waldemara Pawlaka.
Organem wykonawczym gminy jest Wójt Gminy Łączna, natomiast organem 
uchwałodawczym jest Rada Gminy Łączna. Romuald Kowaliński piastuje urząd Wójta 
Gminy Łączna nieprzerwanie od 2006 roku. W 2018 roku został wybrany na kolejną 
kadencję. W Radzie Gminy Łączna zasiada 15 radnych, przewodniczy jej Monika Pająk.

II. Mieszkańcy gminy

Liczba mieszkańców gminy na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosiła 5.123 osób, w tym 2.580 
kobiet i 2.543 mężczyzn. W odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych:

- liczba mieszkanek w wieku przedprodukcyjnym (1 4  lat i m niej) wynosiła 373 osób, a liczba 
mieszkańców -  398.

- liczba mieszkanek w wieku produkcyjnym ( 15 -  59 lat ) wynosiła 1.540 osób, a liczba 
mieszkańców w wieku produkcyjnym ( 1 5 -6 4  lata ) wynosiła 1.670.

- liczba mieszkanek w wieku poprodukcyjnym wynosiła 667 , a liczba mieszkańców- 475.

W roku 2019 narodziło się w gminie 51 dzieci w tym 26 dziewczynek i 25 chłopców, ( w roku 
2018-50  dzieci, w tym 25 dziewczynek i 25 chłopców) ,  a zmarły 64 osoby w tym 32 kobiety 
i 32 mężczyzn ( 2018 - 68 osób, w tym 29 kobiet i 39 mężczyzn ).

Sprawy administracyjne

Czas oczekiwania na dowód osobisty wynosi maksymalnie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

W szczególnych przypadkach termin ten może się wydłużyć. Można przyjąć, że przeciętny czas 
oczekiwania na dowód w tutejszym urzędzie wynosi 21 dni.

W roku 2019 przyjęto 307 wniosków o wydanie dowodu osobistego ( w roku 2 0 1 8 -4 1 9 , 
w roku 2017 -  1088 wniosków ). Rekordowym okazał się rok 2017, związane to było 
z upływem terminu ważności dowodów osobistych wydanych po obowiązkowej wymianie 
dowodów w 2007 roku.

Wydano 2 decyzje administracyjne w sprawie wymeldowania ( w roku 2018 -  4 decyzje ), 
zameldowano na pobyt stały i czasowy 146 osób ( w roku 2018 - 149 osób ).

Wobec powyższych danych można zauważyć niewielki spadek liczby osób meldowanych. Na 
dzień 31.12.2019 roku na terenie gminy Łączna zameldowanych było 5 obcokrajowców ( na 
dzień 31.12 .2018-4  obcokrajowców)

Przedsiębiorcy

W 2019r. przyjęto do wprowadzenia do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej 142 wnioski dotyczące zarejestrowania, zmiany danych, wykreślenia, 
zawieszenia bądź wznowienia działalności gospodarczej. W roku 2018 liczba ta była równa 
100 przyjętym wnioskom. Według danych z CEIDG na terenie gminy Łączna na dzień 
31.12.2019r. zarejestrowanych było 241 podmiotów gospodarczych ( na dzień 31.12.2018r. 
zarejestrowanych było 240 podmiotów gospodarczych ).
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III. Finanse

Dochody budżetu gminy za 2019 r. wykonano w kwocie 22 744 680,57 zł, na planowane 
27 649 162,95 zł, co stanowi 82,3% planu, z tego dochody bieżące wykonano w kwocie 
21 574 040,88 zł, co stanowi 97,9% planu, natomiast dochody majątkowe wykonano 
w kwocie 1 170 639,69 zł, co stanowi 20,9 % planu, które dotyczą refundacji 
i dofinansowania projektów realizowanych z udziałem środków europejskich.

Wydatki budżetu gminy wykonano w kwocie 23 527 440,38 z ł , na planowane 
29 557 162,95 zł, co stanowi 79,6 % planu, z tego wydatki bieżące wykonano w kwocie 
20 805 854,96 zł, co stanowi 96,8 % planu , natomiast wydatki majątkowe wykonano 
w kwocie 2 721 585,42 zł, co stanowi 33,8 % planu.

Najwyższe dochody bieżące uzyskano z tytułu dotacji na zadania własne i zlecone 
w kwocie 7 642 543,56 zł, z tytułu subwencji w kwocie 6 604 680,00 zł, z dochodów 
własnych podatkowych w kwocie 5 752 854,81 zł, oraz z wpływów z opłat za odbiór 
i gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 441 105,54 zł.

Najwyższe wydatki bieżące w 2019 roku wystąpiły w dziale 801 „Oświata 
i wychowanie" w kwocie 7 771 393,98 zł, co stanowi 37,4% wydatków bieżących . 
Subwencja oświatowa z budżetu państwa w 2019 roku wyniosła 4 036 203 zł, zatem w celu 
zagwarantowania prawidłowej działalności szkół na terenie gminy Łączna z budżetu gminy 
dofinansowano kwotę 3 735 190,98 zł
W dziale 855 „Rodzina” wydatki wyniosły 6 791 449,46 zł, co stanowi 32,6 % wydatków 
bieżących. Środki na wydatki w tym dziale pochodzą w całości z budżetu państwa w formie 
dotacji na wypłatę m.in. świadczeń z programu 500+, oraz wypłatę zasiłków rodzinnych 
i innych przysługujących zasiłkobiorcom spełniającym kryteria niezbędne do ich uzyskania. 
W dziale 852 „Pomoc społeczna” wydatki wyniosły 1 829 658,13 zł, przy dotacji z budżetu 
państwa w kwocie 1 142 769,16 zł. Różnica dofinansowana z budżetu gminy wynosi 
686 888,97 zł, z tego m.in. na dopłatę do domów opieki społecznej 232 255,84 zł, odpłatność 
za pobyt dzieci w domach dziecka i rodzinach zastępczych 84 693,35 z ł .

Gmina w 2019 roku udzieliła dotacji celowej dla powiatu skarżyskiego w kwocie 
400 000 zł, na przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Podzagnańszcze, w kwocie 
50 000 zł na odbudowę drogi powiatowej Klonów-Nademłynie, w kwocie 50 000 zł na 
odbudowę drogi Gózd-Psary-Bodzentyn, oraz w kwocie 5 000 zł na dofinansowanie zakupu 
autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych.
W 2019 roku udzielono również dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej na 
dopłatę do cen wody 130 000 zł, dopłatę do cen ścieków 214 000 zł, dopłatę do odśnieżania 
80 000 zł, oraz dotację w kwocie 6 200 zł na wykonanie monitoringu na przepompowniach 
ścieków.

Gmina dotowała Gminną Bibliotekę Publiczną w kwocie 365 000 zł, Stowarzyszenie 
Rozwoju Społecznego Zalezianka w kwocie 558 625,34 zł, stowarzyszenia wyłonione 
w drodze konkursu w zakresie kultury i sportu w kwocie 35 000 zł.

Wykonanie budżetu Gminy Łączna za 2019 rok zamknęło się deficytem w kwocie 
782 759,81 zł na planowany deficyt 1 908 000 zł.
Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów na koniec 2019 roku wynosi 8 996 000 zł, 
co stanowi 39,6 % wykonanych dochodów.
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Na koniec 2019 roku wystąpiły zaległości w ściągalności podatków i opłat w ogólnej 
kwocie 250 924,02 z ł , w tym :

- z tytułu najmu lokali mieszkalnych 84 261,02 zł,
- z podatków od osób fizycznych 72 646,21 zł,
- z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 34 974,89 zł,
- z podatku od osób prawnych 21 549 zł,
- z opłat za dzierżawę gruntów 16 357,82 zł,
- z opłat za korzystanie z przystanków 12 703,08 z ł ,
- innych opłat 8 432,00 zł.

W celu wyegzekwowania zaległych należności z podatków i opłat wystawiono łącznie 1.012 
upomnień na kwotę 571 031,39 zł, oraz przekazano do windykacji komorniczej łącznie 88 
tytułów wykonawczych na kwotę 140 926,86 zł.
Gmina Łączna nie udzielała i nie planowała środków na wieloletnie poręczenia i gwarancje 
i nie realizuje projektów związanych z umowami partnerstwa publicznoprawnego.

Na mocy ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie części podatku akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2019 roku 
wpłynęło 78 wniosków od producentów rolnych i z tego tytułu dokonano wypłaty w kwocie 
29 837,01 zł.

IV. Transport i drogi

Dotychczas Gmina Łączna nie była organizatorem publicznego transportu zbiorowego, 
za wyjątkiem usług świadczonych dla uczniów poprzez organizowanie dowozów do szkoły. 
Tylko 2 5% miejscowości w gminie objętych jest komunikacją zbiorową, organizowaną 
głównie przez podmioty komercyjne.

Długotrwałe starania Gminy oraz współfinansowanie remontów infrastruktury 
drogowej zaowocowały w 2019 roku podpisaniem porozumienia w sprawie przedłużenia 
kursów linii MPK Kielce Nr 12 do Klonowa. Ostatecznie, w dniu 7 stycznia 2020 roku w 
obecności wiceprezydenta Kielc, Dyrektora ZTM, Wójtów Gmin Masłów i Łączna wykonano 
pierwszy kurs na trasie Klonów - Kielce.

Długość naszych dróg gminnych: 25 km , natomiast długość wyremontowanych dróg 
w 2019 r.: 0,45 km. Stan dróg wg oceny OSN - średni: 3.
Odsetek dróg gminnych, które podniosły swój standard w 2019 roku - 0,5%.

V . Usługi Komunalne

Gmina Łączna realizuje zadania własne dotyczące usług komunalnych poprzez działalność 
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej.

Wg. sprawozdawczości Zakładu za 2019 rok:
- 99 % gospodarstw (tj. 1.349) jest podłączonych do sieci wodociągowej 
Koszt utrzymania sieci i zaopatrzenia w wodę to 619 831,49 zł.

W'celu poprawy jakości wody na ujęciu w Klonowie ustawicznie modernizuje się stację 
uzdatniania wody.

W 2019 roku wykonano odcinek 296 mb wodociągu w Podzagnańszczu wraz z 
przyłączami. Stopniowo odbywa się wymiana pomp na ujęciach na urządzenia bardziej 
energooszczędne oraz wymiana wodomierzy w gospodarstwach indywidualnych.
- utrzymanie sieci kanalizacyjnej ( 607 gospodarstw ) oraz odbiór nieczystości płynnych na 
terenie gminy to koszt 430 293,84 zł.



5

- zimowe utrzymanie dróg gminnych finansowane głównie z dotacji gminy, kosztowało 
80 000,00 zł, pozostałe koszty związane z działalnością zakładu stanowiły
kwotę 145 366,75 zł.
- zaopatrzenie budynków użyteczności publicznej w energię cieplną w 2019 roku 
wygenerowało koszty 303 457,12 zł.

Stan środków obrotowych ZGK na koniec 2019 roku wg sprawozdania Rb-30 wynosi 
minus 26 627,76 zł.

Kotłownia Zakładu zaopatruje w energię cieplną budynki Urzędu, pomieszczenia jednostki 
OSP, blok mieszkalny wspólnoty mieszkaniowej i dawnego domu nauczyciela oraz budynki 
Zespołu Szkolno -  Przedszkolnego w Łącznej.

Już od 2017 roku Gmina czyni starania aby poprzez Spółkę PGNiG rozbudować sieć 
gazową i umożliwić mieszkańcom i jednostkom organizacyjnym dostawy gazu także pod kątem 
ogrzewania obiektów.

W okresie sprawozdawczym Zakład doposażono w nowy sprzęt ti.:
- piaskarko -posypywarkę
- spawarkę
- młoto-wiertarkę,
- stopę wibracyjną.

Zainstalowano monitoring czterech przepompowni ścieków. Zakupiono i zamontowano 
monitoring dla czterech pojazdów wraz z programem komputerowym do rozliczania zużycia 
paliwa. W miejscowości Zalezianka Zakład wybudował studnię wodomierzową 
opomiarowującą obiekty hodowlane.

Zakład zakupił nowe drzwi oraz glazurę i terakotę do łazienki i WC oraz nowe 
wyposażenie łazienki w związku z koniecznością remontu , który przeprowadzony zostanie 
w 2020 r.
Poniesione nakłady na w/w doposażenia w sprzęt, zamontowanie monitoringu oraz 
przeprowadzony remont na bazie ZGK może być gwarantem poprawiającej się kondycji 
finansowej jednostki w roku bieżącym i latach następnych.

V I. Ochrona środowiska

W celu realizacji ustawowego obowiązku, zapobiegania bezdomności zwierząt oraz 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi, uchwałą nr VI/30/2019 Rady Gminy Łączna z dnia 11 
kwietnia 2019 r. przyjęto „ Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łączna...".

Odnotowano ponad 50 zgłoszeń od mieszkańców. Pod opiekę schroniska trafiło 15 
zwierząt, natomiast do adopcji 10 szt. psów i 27 szt. kotów. Lekarz weterynarii, z którym gmina 
podpisała umowę, przeprowadził łącznie 28 zabiegów sterylizacji i kastracji - na zlecenie 
Urzędu. Dodatkowo podjęto 9 interwencji w sprawie zgłoszeń, dotyczących padłych zwierząt. 
Realizacja PROGRAMU w roku 2019 pochłonęła kwotę blisko 37 tys. zł.

Realizując „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łączna 
na lata 2015-2032", rozpatrzono 29 wnioski złożone przez mieszkańców. Pozwoliło to odebrać 
ponad 66 ton płyt eternitowych i zutylizować je  na wyspecjalizowanym składowisku odpadów, 
za kwotę blisko 23 100 zł. Dane dotyczące zagospodarowania pokryć dachowych - 
zawierających azbest, zasiliły Bazę Azbestową, która jest na bieżąco aktualizowana i raz do 
roku przedkładana Marszałkowi Województwa w formie raportu.
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W lipcu 2019 r. Urząd Gminy wystąpił do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach z wnioskiem o dofinansowanie realizacji zadania 
polegającego na odbiorze, transporcie i utylizacji płyt azbestowo-cementowych, 
zdemontowanych z budynków stanowiących własność osób fizycznych, z terenu Gminy 
Łączna. Kwota dofinansowania wyniosła 13 100 zł. Każda przyznana pomoc, w połączeniu ze 
środkami zabezpieczonymi w budżecie gminy, pozwoli na realizację pewnej puli złożonych 
wniosków, a tym samym wpłynie na poprawę stanu środowiska naturalnego.

Na podstawie ustawy o ochronie przyrody Wójt Gminy Łączna wydał 6 zezwoleń na 
usunięcie drzew z terenu nieruchomości - w roku 2019. Jednocześnie w zakresie ww. ustawy 
wpłynęło 52 zgłoszenia, dotyczące zamiaru wycięcia drzew przez osoby fizyczne. Dodatkowo 
przyjęto 2 zawiadomienia o powstaniu złomów lub wywrotów na działce. W związku z 
powyższym, przeprowadzono blisko 60 oględzin w terenie.

Z terenu pasa drogowego w miejscowości Gózd wycięto 1 drzewo stanowiące 
zagrożenie dla użytkowników ruchu za kwotę 4 300 zł.

Kontrole szamb.
W 2019r. przeprowadzono 5 kontroli legalności odprowadzania nieczystości ciekłych 

z nieruchomości na terenie Gminy Łączna. Kontrole zostały przeprowadzone na zgłoszenie 
mieszkańców lub rutynowej kontroli z urzędu. Gmina prowadzi ewidencję zbiorników 
bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. Ewidencja została wykonana na 
podstawie złożonych ankiet przez mieszkańców oraz monitoringu odbioru ścieków 
przekazywanych przez firmy posiadające zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie 
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy 
Łączna. Zezwolenie takie posiada 8 firm z czego dwie jedynie do odbioru nieczystości z 
kabin przenośnych.
Urząd Gminy nie prowadzi pomiarów poziomu dla pyłu PM 10 oraz PM2,5. Wojewódzki 
Inspektorat Ochrony Środowiska posiada mobilną stację do pomiaru tego typu 
zanieczyszczeń, która wg. harmonogramu przemieszcza się po Województwie 
Świętokrzyskim.

Gospodarka odpadami komunalnymi.
Gmina Łączna objęła systemem gospodarki odpadami tylko nieruchomości, na 

których zamieszkują mieszkańcy.
Odbiór odpadów komunalnych odbywa się bezpośrednio ze wszystkich nieruchomości, na 
których zamieszkują mieszkańcy na stałe i czasowo, zgodnie z harmonogramem 
obowiązującym na terenie gminy Łączna. Obowiązuje mieszany system zbiórki odpadów 
komunalnych tj. pojemnikowo-workowy. Na terenie Gminy Łączna nie ma możliwości 
przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych.

Zgodnie z „Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Świętokrzyskiego 2016- 
2022” (WPGO) gmina Łączna należy do regionu nr 6. Odpady niesegregowane o kodzie 20 
03 01 oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych z regionu nr 6 są przekazywane 
do instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych RIPOK w 
Końskich. Na terenie gminy Łączna działa Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych --- PSZOK, do którego mieszkańcy objęci systemem gminnej gospodarki 
odpadami mogą dwa razy w tygodniu nieodpłatnie oddać odpady.

Ze sprawozdań składanych przez podmioty odbierające odpady z terenu gminy 
wynika, że w 2019 roku całkowita suma zebranych odpadów komunalnych wyniosła 
726,55 t.
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Dziennik obrotów opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2019r.:
Dochód: 441 105,54 zł 
Wydatki: 447 251.08 zł 
Różnica (strata): -6 145,54 zł

Saldo końcowe za odbiór, gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z obsługą 
administracyjną jest na minusie. Suma zadeklarowanych wpłat za 2019r. nie wystarczyła na 
pokrycie kosztów przedsiębiorcy wyłonionego w ramach przetargu na odbiór i 
zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz prowadzenie PSZOK.
W roku 2019 r. wystawiono 49 tytułów wykonawczych na kwotę: 6 527,40zł, które zostały 
skierowane do właściwych Naczelników Urzędów Skarbowych.

W 2019r. zwiększono opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W czerwcu 
2020r. kończy się umowa z Wykonawcą usługi odbioru, transportu i zagospodarowanie 
odpadów komunalnych, po kolejnym przetargu okaże się jak ułożą się stawki i czy będzie 
konieczność ponownej zmiany stawek.

Podsumowując - wprowadzony system odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych 
na terenie Gminy Łączna działa sprawnie. Poziomy recyklingu i przygotowania do 
ponownego użycia zostały osiągnięte, ale nadal będzie promowany system selektywnej 
zbiórki odpadów komunalnych.

V II. Oświata

W roku szkolnym 2019/2020 Gmina Łączna jest organem prowadzącym dla dwóch Zespołów 
Szkół. Stan organizacji przedstawia się następująco:

- w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łącznej naukę pobiera :
SP -  222 uczniów w 14 oddziałach,
P -  82 wychowanków w czterech oddziałach,

- w Zespole Szkół w Goździe naukę pobiera :
SP -  84 uczniów w 7 oddziałach,
P -  32 wychowanków w dwóch oddziałach.

Gmina Łączna w formie dotacji finansuje także prowadzenie przez Stowarzyszenie Rozwoju 
Społecznego „Zalezianka” szkoły podstawowej i przedszkola, do których uczęszczało :
- w SP - 32 uczniów
- w kl. „0” - 9 uczniów
- w Przedszkolu - 14 wychowanków.

Pomimo licznych programów rządowych ostatnie lata potwierdzają stały spadek liczebności 
uczniów w klasach oraz zmniejszanie się liczby oddziałów.

Stan techniczny i funkcjonalność budynków oświatowych uznać należy za dobry co jest 
rezultatem stałych, znacznych nakładów finansowych czynionych od kilku lat na poprawę 
substancji budowlanej dla sprawności technicznej oraz dla optymalizacji kosztów eksploatacji.

W 2019 roku wybudowano i oddano do użytku dwa boiska o sztucznej nawierzchni 
wraz z niezbędną infrastrukturą. Szczegóły i koszty wszelkich projektów realizowanych z 
dofinansowaniem środków unijnych na obszarze oświaty zamieszczono w dziale Rozwój 
gospodarczy nin. raportu.
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System doskonalenia i dokształcania nauczycieli sprawia, że większość nauczycieli posiada już 
kwalifikacje do nauczania co najmniej dwóch i trzech przedmiotów.

Gmina posiada bardzo dobrą strukturę w zakresie poziomu wykształcenia nauczycieli ( prawie 
73% dyplomowanych nauczycieli).

Opublikowane w czerwcu 2019 roku przez OKE w Łodzi wyniki egzaminu 
gimnazjalnego w powiecie skarżyskim ukazują na pierwszym miejscu gminę Łączna.
Bardzo słaby wynik w Bliżynie i ostatnie miejsce w powiecie:

1. Łączna
2. Skarżysko-Kamienna
3. Suchedniów
4. Skarżysko-Kościelne 
3. Bliżyn

-  88,93 punktów, 
-8 8 ,8 7  punktów,
-  85,96 punktów, 
-8 1 ,0 7  punktów,
-  74,86 punktów.

Wyniki naszych szkół podstawowych na tle powiatu.

Ranking opracowany na podstawie średnich procentowych wyników z poszczególnych 
przedmiotów.

W zestawieniu poniżej - najpierw wskazano średnią matematyczną (suma procentowych 
wyników podzielona przez trzy- liczba testów), dalej średnie szkolne: język angielski, 
matematyka, język polski - natomiast poza nawiasem widnieje liczba uczniów zdających.

1. Prywatna Szkoła Podstawowa w Skarżysku -Kamiennej 77,66 (88+64+81); 20
2. Szkoła Podstawowa Numer 4 w Skarżysku -Kamiennej 63,66 (70+46+75); 14
3. Szkoła Podstawowa Numer 1 Imienia Tadeusza Kościuszki w Skarżysku -Kamiennej

60.66 (68+49+65); 76
4. Szkoła Podstawowa Numer 5 Imienia Jana Pawła II w Skarżysku -Kamiennej 59,66 

(68+47+64); 52
5. Samorządowa Szkoła Podstawowa Numer 3 Imienia Stefana Żeromskiego w 

Suchedniowie 59,33 (62+44+72); 33
6. Szkoła Podstawowa Imienia Stanisława Staszica w Skarżysku Kościelnym 59 

(63+43+71); 26
7. Szkoła Podstawowa Imienia Henryka Sienkiewicza w Odrowążu 57 (średnia z języka 

angielskiego -  61; średnia z języka niemieckiego -  43; średnia z obu języków -  
52+45+74); 10

8. Samorządowa Szkoła Podstawowa Imienia Wandy Łyczkowskiej w Ostojowie 56,33 
(63+36+70); 9

9. Szkoła Podstawowa Numer 9 Imienia Księdza Profesora Włodzimierza Sedlaka w 
Skarżysku -Kamiennej 55,66 (49+56+62); 10

10. Szkoła Podstawowa Imienia Eugeniusz Gedymin Kaszyńskiego ..Nurta” w 
Goździe 55.33 (62+42+62): 15

11. Szkoła Podstawowa Numer 2 w Skarżysku -Kamiennej 54 (64+35+63); 22
12. Szkoła Podstawowa Imienia Armii Krajowej Korpus ..Jodła” w Łącznej 53 

(53+40+66): 36
13. Szkoła Podstawowa Imienia Rotmistrza Witolda Pileckiego w Kierzu Niedźwiedzim

52.66 (47+49+62); 3
14. Szkoła Podstawowa Imienia Wojska Polskiego w Mroczkowie 52,66 (46+41+71); 11
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15. Szkoła Podstawowa Numer 3 Imienia Henryka Sienkiewicza w Skarżysku-Kamiennej
52.33 (48+39+71); 14

16. Szkoła Podstawowa Numer 7 Imienia Obrońców Westerplatte w Skarżysku- 
Kamiennej 51,66 (59+34+62); 40

17. Samorządowa Szkoła Podstawowa Numer 1 Imienia Emilii Peck w Suchedniowie 51 
(50+33+70); 27

18. Szkoła Podstawowa Numer 13 Imienia Majora Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w 
Skarżysku-Kamiennej 50,33 (56+35+60); 61

19. Szkoła Podstawowa Numer 8 Imienia Stefana Żeromskiego w Skarżysku-Kamiennej 
48 (53+36+55); 40

20. Szkoła Podstawowa Imienia Generała Stanisława Maczka w Bliżynie 47,33 
(53+37+52); 25

21. Szkoła Podstawowa w Grzybowej Górze 42,66 (50+26+52); 8
22. Szkoła Podstawowa Imienia Stefana Żeromskiego w Majkowie 41,66 (42+32+51); 6
23. Szkoła Podstawowa Imienia 3 Pułku Piechoty Legionów Armii Krajowej w Sorbinie

39.33 (28+32+58); 4
24. Szkoła Podstawowa w Zaleziance 33 (30+23+46); 5
25. Szkoła Podstawowa Specjalna w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Skarżysku- 

Kamiennej 25 (22+19+34); 9
26. Szkoła Podstawowa Specjalna Numer 3 w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym 

w Skarżysku-Kamiennej 21 (15+11+37); 7

Powyższe wyniki potwierdzają wysoką jakość nauczania w naszych placówkach 
samorządowych, potwierdzają właściwy dobór kadry oraz sposób zarządzania 
placówkami.

V III. Działalność kulturalna

W Gminnej Bibliotece Publicznej zapisanych w 2019 roku było 508 czytelników. Liczba 
odwiedzin czytelników w bibliotece wyniosła 3670. Wypożyczonych zostało 7859 książek z 
czego 5257 dla dorosłych i 2602 dla dzieci. Nasza placówka otwarta jest dla mieszkańców 
5 dni w tygodniu w godzinach od 8.00 do 20.00.

Ponadto wszelkie uroczystości i imprezy odbywają się w soboty i niedziele. Biblioteka 
utrzymuje wysoki poziom usług dzięki temu, że stara się być otwarta na potrzeby czytelników, 
zakupuje nowe, ciekawe pozycje książkowe, organizuje wydarzenia kulturalne i wsłuchuje się 
w pomysły odwiedzających instytucję gości. To z myślą o nich dostosowano godziny pracy. 
Dla najmłodszych czytelników organizowane są spotkania z książką, na które zapraszamy 
uczniów ze szkół z terenu naszej gminy.

Na zakup książek w 2019 roku przeznaczono kwotę 12.673,60 zł, w kwocie tej ujęte są zakupy 
z dotacji z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych w 
wysokości 4898 zł oraz ze środków Biblioteki w wysokości 7775,60 zł. Z dotacji zakupiono 
265 woluminów i 357 ze środków własnych, razem zakupionych zostało 622 książek.
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Pozostała działalność Biblioteki:

Gminna Biblioteka Publiczna w Łącznej w 2019 roku zorganizowała:

1. Koncerty:
Dzień Kobiet
Święto plonów -  Dożynki Gminne 
Dzień Seniora.

2. Wyjazdy na spektakle:
Piloci
Kochajmy się
Nie lubię pana panie Fellini

3. Wystawy:
Fotograficzna autorstwa Wojciecha Barańskiego
Wystawa związana z wydarzeniami sprzed 100 lat dotyczącymi odbudowującej się po 
zaborach Rzeczypospolitej Polskiej.
Wernisaż wystawy zbiorowej malarstwa olejnego. Autorkami prac były Barbara Kalinowska
1 Teresa Leśniewska.
Wystawa malarstwa p. Marii Skrobacz.

4. Spotkanie ze sportowcem:
Justyną Salwą, złotą medalistką Światowych Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych w Abu 
Dhabi.

5. Spotkania z książką dla dzieci:
W 2019 roku odbyło się 14 spotkań tematycznych adresowanych do dzieci, podczas których 
obok lektury książek dzieci brały udział w zajęciach rozwijających zainteresowania i 
poszerzających wiedzę. Spośród tych zajęć wymienić należy:
Dzień Pisarza, Dzień Strażaka i Dzień Piekarza.

6. Spotkania z książką o charakterze otwartym:
Tydzień Bibliotek
Narodowe Czytanie 
Międzynarodowy Dzień Książki

7. Odbył się również:
Dzień Strażaka,
Dzień Sołtysa,
Dzień Samorządowca,
Tradycyjne spotkanie z "Kusokiem" dla Kół Gospodyń Wiejskich,
Dziesięciolecie Kół Gospodyń Wiejskich Osełków,
Dzień Kobiet Wiejskich.

8. Konkursy:
Najpiękniejszy ogród Gminy Łączna 
Konkurs Aktywny Czytelnik 
Konkurs na potrawę regionalną

9. Spotkania autorskie:
5 kwietnia z panią Krystyną Mirek.
2 października z panią Joanną Olech.

10. Zajęcia dla dzieci w czasie przerwy w nauce: 
tj. ferie i wakacje z biblioteką.

11. Biblioteka organizuje spotkania wspierające kultywowanie tradycji:
tj., spotkanie w celu tworzenia palm wiekanocnych i pisanek wielkanocnych, spotkanie 
pierniczkowe.
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12. Spotkania z poezją:
10 grudnia wieczorek poetycko-literacki z udziałem członków Klubu Seniora.
Spotkanie z poezją w ramach Światowego Dnia Książki z udziałem grupy poetycko- 
literackiej "Wiklina".

13. W Bibliotece działają następujące kluby:
Dyskusyjny Klub Książki - odbyło się 11 spotkań, liczba stałych uczestników 8 osób, 
moderator p. Beata Kołda.
Dziecięcy Dyskusyjny Klub Książki - odbyło się 12 spotkań, liczba stałych uczestników 10 
osób, moderator: p. Monika Cwała,

Klub Babki na Czasie - moderator p. Anna Tokarczyk,
W tym roku Klub Babki na Czasie zrealizował cykl spotkań z panią Małgorzatą Styczyńską, 
twórczynią biżuterii i rzeźby ceramicznej. W jej pracowni Klubowiczki mogły od podstaw 
zapoznać się z procesem tworzenia medalionów z gliny, własnoręcznie wyrzeźbić i 
wyszkliwić wykonane prace. Ponadto Klub Babki na Czasie zorganizował spotkanie ze 
znawczynią kuchni wegańskiej, która przeprowadziła wykład połączony z prezentacją 
przygotowywania dań należących do tej kuchni.
Klub Podróżnika Kulturalnego - prowadzony przez p. Magdalenę Ślusarczyk,
Działający przy Bibliotece Klub Seniora. W ramach Klubu Seniora zostały zorganizowane 
wyjazdy na basen w tym jeden z projektu pt. "Senior Poza Domem". Ponadto członkowie 
Klubu Seniora spotykają się w Bibliotece gdzie spędzają czas na różnych aktywnościach.
W ramach pracy Biblioteki jako rozszerzenie programu skierowanego do seniorów 
"Aktywizacja Seniora" w Bibliotece od października do końca grudnia prowadzone były 
zajęcia z tkactwa, decoupage'u oraz rzemiosła artystycznego. Prowadzącym była pani Anna 
Tokarczyk.

14. Zajęcia skierowane do szerokiego grona odbiorców:
Zajęcia artystyczne - prowadzone przez Instruktora Artystycznego ds. plastycznych p. Annę 
Tokarczyk.
Zajęcia Judo -  prowadzone przez p. Michała Zelek,
Zajęcia nauki gry na keyboardzie - prowadzone przez p. Igę Jasińską,
Aerobik - prowadzony przez p. Magdalenę Wasińską:
- dla dorosłych, oraz
- dla Seniorów.
Zajęcia taneczne -  prowadzone przez p. Patryka Kucharczyk.

15. Od 17 lipca 2019 roku Biblioteka bierze udział w akcji Mała Książka Wielki 
Człowiek.

W ramach akcji zostało rozdanych 116 zestawów książek dla czytelników w wieku 
przedszkolnym, którzy wypożyczają książki w naszej Bibliotece.
Dodatkowo w Bibliotece można skorzystać z sali ćwiczeń, wypożyczyć strój teatralny lub 
karnawałowy.

Od 2019 roku w Bibliotece działa świetlica środowiskowa działająca w ramach programu 
"Wspieramy rodziny w Gminie Łączna" projekt w ramach RPO WŚ na lata 2014 -  2020.

Celem głównym projektu jest wsparcie rodzin w okresie od 1.09.2019 do 30.04.2022 
w procesie przygotowania dzieci i młodzieży do samodzielnego życia, kształtowania 
właściwych postaw społecznych poprzez objęcie ich w czasie wolnym od zajęć szkolnych 
opieką oraz zajęciami edukacyjnymi i profilaktycznymi.

Projekt zakłada wsparcie 120 osób (70K, 50M) zagrożonych wykluczeniem 
społecznym, w tym 60 dzieci z rodzin ubogich materialnie oraz zaniedbywanych 
wychowawczo. Utworzono świetlice środowiskowe w miejscowościach: Zagórze, Klonów
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i Czerwona Górka. W ramach funkcjonowania placówek dzieci mają zapewnioną pomoc 
m.in. w nauce i uzupełnieniu zaległości edukacyjnych, organizowanie czasu wolnego -  
prowadzenie zajęć tematycznych (plastycznych, sportowych, kulinarnych, informatycznych, 
teatralno-muzycznych), rozwijaniu 3 kompetencji kluczowych: porozumiewania się w 
językach obcych, kompetencji informatycznych i cyfrowych, świadomości i ekspresji 
kulturalnej.

IX . Pomoc społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wykonuje zadania administracji samorządowej 
i rządowej w zakresie pomocy społecznej.

Źródłem finansowania Ośrodka są środki z budżetu Wojewody oraz środki finansowe z 
budżetu Gminy. Nadzór merytoryczny nad działalnością Ośrodka pełni Wydział Polityki 
Społecznej i Zdrowia w Kielcach a prawa i obowiązki pracowników Ośrodka określa ustawa o 
pracownikach samorządowych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach działalności statutowej aktualnie 
wypłaca następujące zasiłki:
- zasiłki stałe dla 41 rodzin/osób posiadających orzeczony stopień niepełnosprawności, 

spełniających kryterium dochodowe określone ściśle w ustawie o pomocy społecznej, a 
wynoszące: 701 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 528 zł dla osoby w rodzinie. Koszt 
zasiłków stałych za 2019 rok wyniósł 227 406 zł
- zasiłki okresowe wypłacono dla 79 rodzin, co stanowiło kwotę: 118 190 zł.
Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, 
niepełnosprawność, bezrobocie oraz niezaradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych. 
Wysokość zasiłku uzależniona jest ściśle od kryterium dochodowego rodziny lub osoby 
samotnie gospodarującej.
- zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy wypłacono dla 92 rodzin na kwotę 82 824 zł. 
Zasiłek celowy może być przyznany na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej, a w 
szczególności na pokrycie kosztów zakupu żywności, leków leczenia, opału, odzieży, 
niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu . 
Gminny Ośrodek Pomocy realizował Program Rządowy „Posiłek w szkole i w domu ” pokryto 
koszt posiłków dla 100 dzieci w Zespołach Szkół i Gimnazjum i w Specjalnych Ośrodkach 
szkolno-wychowawczych na kwotę 49 676 zł.
Z Programu Rządowego wypłacono zasiłki celowe na zakup żywności dla 119 osób na łączną 
kwotę: 37 824 zł.
W Domach Pomocy Społecznej w 2019 r przebywało 10 osób.
Koszt pobytu w DPS- ach za 2019 rok wyniósł: 232 256 zł. Są to osoby samotne o niskich 
dochodach, nie mające osób zobowiązanych do alimentacji, którym pobyt dofinansowuje 
Gmina. Ponadto realizowano usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania. Były to osoby 
wymagające pomocy w zaspokojeniu potrzeb życiowych. Pomocy takiej udzielono dla 8 osób 
na łączną kwotę 18 253 zł.

Do dnia 30 grudnia 2019 r wpłynęło ogółem 368 wniosków z prośbą o przyznanie 
pomocy. Na pomoc pieniężną i zasiłki wypłacono kwotę; 478 096,17 zł 
Podopieczni borykali się z wieloma problemami powodującymi ich dysfunkcje a większość 
zmaga się z kilkoma problemami jednocześnie. Najczęściej występujące powody przyznania 
pomocy to: bezrobocie, niepełnosprawność , długotrwała lub ciężka choroba, wielodzietność, 
bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego. 
W ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej Ośrodek 
Pomocy Społecznej zatrudniał asystenta rodziny, który miał pod opieką 7 rodzin wymagających 
wsparcia.
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Ośrodek Pomocy jest realizatorem ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny. Karta wydawana jest 
bezpłatnie (poza wydawaniem duplikatu Karty, za który pobierana jest opłata w wysokości 
9,12 zł niezależnie od dochodu jakim dysponuje rodzina). Przyznawana jest dla członków 
rodziny wielodzietnej i uprawnia do korzystania z wielu ulg i bonifikat.
Łącznie wydano 215 kart tradycyjnych oraz 134 kart elektronicznych.
Dla osób samotnych niepełnosprawnych i pozbawionych opieki ze strony najbliższych Ośrodek 
Pomocy zapewnia pomoc w usługach opiekuńczych.
Ośrodek Pomocy kwalifikuje, także osoby potrzebujące do otrzymania żywności z 
Podprogramu PO PŻ poprzez wydawanie skierowań do pomocy żywnościowej.
Wydano 242 skierowań dla 555 osób.

Jednym z zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest realizacja ustawy o 
Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie i praca w Zespołach Interdyscyplinarnych oraz 
Grupach Roboczych. Zespół ma za zadanie diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie a 
następnie podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w celach 
zapobiegawczych bądź podejmowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą.
W 2019 roku sporządzono 11 Niebieskich Kart.
Dla osób nigdzie nie ubezpieczonych i nie posiadających prawa do korzystania ze świadczeń 
opieki zdrowotnej, które wymagają natychmiastowego ubezpieczenia z powodu pobytu w 
szpitalu i nagłej choroby, Gminny Ośrodek przeprowadza wywiad środowiskowy 
i podejmuje decyzję o ubezpieczeniu zdrowotnym w NFZ. Ubezpieczeniem takim objęto 10 
osób. W każdym przypadku wydanie decyzji administracyjnej poprzedzone jest 
przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego i ustalenie czy nie występują dysproporcje 
pomiędzy udokumentowaną wysokością dochodu a sytuacją majątkową tej osoby 

Realizacja zadań z zakresu świadczeń rodzinnych.
Obsługa świadczeń rodzinnych jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej. 
System świadczeń rodzinnych to poza ubezpieczeniowy system świadczeń socjalnych 
wspierających rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej, wychowujące dzieci 
uczęszczające do szkoły, w tym niepełnosprawne. Świadczenia rodzinne stanowią odrębny od 
świadczeń z pomocy społecznej system.
Świadczeniami rodzinnymi są:

1) zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego;

2) świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjnego, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz 
świadczenie pielęgnacyjne;

3) zapomoga wypłaca przez gminy na podstawie art. 22a;
4) jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.

5) świadczenie rodzicielskie.

W roku 2019 wypłacono:
- Zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków na łączną kwotę 762.534,00 zł.
- Świadczenia opiekuńcze (na które składają się: zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia 
pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy) na kwotę 1.121.356,00 zł.
- Zasiłki dla opiekunów - 48 świadczeń na kwotę 29.760,00 zł.
- Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (becikowe) została wypłacona 35 os. na 
łączną kwotę 35.000,00 zł.
- Świadczenia rodzicielskie - 129 na kwotę 114.652,00 zł.
Z pomocy w postaci świadczeń rodzinnych skorzystało średnio 361 rodzin.
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Realizacja zadań z zakresu pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
Kolejną formą wsparcia realizowaną przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Łącznej są świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Ta pomoc finansowa świadczona jest 
zgodnie z ustawa z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. 
Do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ma prawo osoba uprawniona do alimentów od 
rodziców na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, 
jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna. Bezskuteczność egzekucji w rozumieniu wyżej 
wymienionej ustawy oznacza egzekucję, w wyniku której w okresie dwóch ostatnich miesięcy 
nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań 
alimentacyjnych. Pomoc w postaci świadczeń z funduszu alimentacyjnego w roku 2019 
wypłacono 357 na łączną kwotę 139.600.00 zł. Liczba rodzin uprawnionych do pomocy wynosi 
20, a liczba dzieci ( osób uprawnionych do tego świadczenia) w tych rodzinach 28.
Ogółem na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego przeznaczono kwotę 
2.202.307,94 zł.

Ustawa z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (500 +) 
określa warunki nabywania prawa do świadczenia wychowawczego oraz zasady przyznawania 
i wypłacania tego świadczenia. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie 
wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokajaniem 
jego potrzeb życiowych. W roku 2019 o pomoc zwróciło się 345 rodziny. Pomocą objęto 
średnio 795 dzieci. W związku z realizacją pomocy w postaci świadczenia wychowawczego 
wydatkowano kwotę 4.091.429,56 zł.

Nowe świadczenie od 1 lipca 2Q18r.
Wprowadzono nowy rodzaj świadczenia tzw. - świadczenie dobry start. To 300 zł 
jednorazowego wsparcia dla wszystkich dzieci rozpoczynających rok szkolny. Rodzina 
otrzymuje świadczenie jednorazowo bez względu na dochód. Świadczenie dobry start 
przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia prze nie 20-go roku 
życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia 
24 roku życia. W 2019 roku wypłacono 628 świadczeń na kwotę 188.400,00 zł.

X. Rozwój gospodarczy

Gmina Łączna jest jedną z siedmiu gmin członkowskich tworzących Stowarzyszenie 
„Lokalna Grupa Działania -  Wokół Łysej Góry” (powiat kielecki: Bieliny, Bodzentyn, Górno 
i Masłów; powiat skarżyski: Łączna oraz Suchedniów oraz powiat starachowicki: Wąchock).

W ramach operacji własnych Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania -  Wokół Łysej 
Góry” zrealizowało zadania w ramach przedsięwzięć:

- 1.1.1 Systemy informacji o produktach, usługach, zasobach lokalnych na obszarze 
LGD

Celem operacji pn. „Systemy informacji o produktach, usługach, zasobach lokalnych na 
obszarze LGD” jest wzrost atrakcyjności turystycznej obszaru LGD - Wokół Łysej Góry oraz 
upowszechnienie informacji nt. atrakcji regionu poprzez zakup infokiosków w celu 
utworzenia Systemu Informacji o Produktach, Usługach i Zasobach lokalnych. Zakupiony w 
ramach projektu infokiosk jest dostępny w budynku Urzędu Gminy.

Wartość projektu: 51 716,05 zł, kwota dofinansowania 50 000,00 zł po 1/7 na gminę.
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-1.3.2 Systemy promocji i informacji dla mieszkańców wewnątrz obszaru LGD

Celem operacji pn. „Systemy promocji i informacji dla mieszkańców wewnątrz obszaru 
LGD” jest wzrost atrakcyjności obszaru LGD - Wokół Łysej Góry poprzez zakup i montaż 
telebimów służących do prezentowania treści promocyjnych i informacyjnych wewnątrz 
obszaru LGD. Wartość środków zgodnie z umową to 50 000 zł.

Wartość projektu: 127 780,00 zł, kwota dofinasowania 50 000,00 zł -  w tym telebim dla 
gminy Łączna: 7 000,00 zł.

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania -  Wokół Łysej Góry” realizuje również projekt 
współpracy pn. „Marsz po zdrowie”- 1.1.4 Budowa, przebudowa ogólnodostępnej i 
niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

Celem projektu pn. „Marsz po zdrowie” jest podniesienie atrakcyjności terenów partnerskich 
LGD poprzez poszerzenie i promocję oferty turystycznej, rozwój turystyczny obszaru oraz 
stworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości na terenie partnerskich LGD. Projekt 
realizowany w partnerstwie 8 LGD z woj. Świętokrzyskiego. Wartość całkowita projektu to 
1 422 793,00 zł w tym 140 000,00 zł w części dotyczącej LGD Wokół Łysej Góry.

W każdej z 7 gmin: wytyczona i oznakowana została 1 trasa. Oznakowanie wykonane zostało 
wg schematu: 2 tablice duże i 1 tablica mała, oraz znaki malowane od szablonu w ilości min. 
80 sztuk. (8 znaków/kilometr). Wytyczenie 1 trasy: wybór trasy z uwzględnieniem jej 
atrakcyjności prozdrowotnej i turystycznej, zweryfikowanie trasy według warunków podłoża, 
ukształtowania terenu i stopnia trudności, obmierzenie i ocena trasy na miejscu, zgromadzenie 
danych na temat warunków podłoża, stworzenie planu rozmieszczenia znaków pozycyjnych 
(tablic), stworzenie koncepcji graficznej tablic opisowo-poglądowych zaprezentowanie 
projektu trasy. Łącznie 21 tablic (14 o wymiarach 200 cm x 125 cm i 7 o wymiarach 60 cm 
x 40 cm). Koszt Parku na gminę to: 12 669,00 zł.

W kolejnych latach zaplanowane są rajdy inauguracyjne (po jednej imprezie w każdej gminie) 
oraz opracowanie, wykonanie i dostarczenie mapników.

W ramach naborów Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania -  Wokół Łysej Góry” 
ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 z Gminy Łączna 
korzystają głównie stowarzyszenia, ze względu na poziom dofinansowania do 100% 
poniesionych kosztów .

Umowy podpisane w 2019 na realizację grantów w ramach przedsięwzięć:

I.I.3 Systemy i narzędzia promocji i/lub sprzedaży oferty produktów, usług, zasobów 
dziedzictwa lokalnego obszaru LGD

Stowarzyszenie „Łączna nas łączy” -  Promujemy LGD -  6 250,00 zł

I.III.9 Wydarzenia integrujące społeczność lokalną, w tym grupy defaworyzowane 

Stowarzyszenie „Łączna nas łączy” -  Biesiada zapomnianych smaków -  9 000,00 zł
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Wnioski złożone w 2019 roku na realizację grantów w ramach przedsięwzięć:

I.III.9 Wydarzenia integrujące społeczność lokalną, w tym grupy defaworyzowane

Stowarzyszenie „Łączna nas łączy” -  WIEJSKIE GRANIE -  9 000,00 zł

Stowarzyszenie Rozwoju Społecznego „Zalezianka” - Integrujmy się społecznie i 
lokalnie poprzez kulturę i historię - Święto wsi Zalezianka -  8 328,40 zł

Gmina Łączna w 2019 realizowała następujące projekty z udziałem środków 
zewnętrznych:

RPO 7.4 Modernizacja infrastruktury sportowej oraz zakup nowoczesnego wyposażenia 
oraz pomocy dydaktycznych do placówek edukacyjnych z terenu gminy Łączna

Wartość całkowita: 1 533 718,42 zł
W ramach zadania wykonano przy Zespole Szkół w Łącznej: budowę boiska 

wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni z wyposażeniem, ogrodzeniem i oświetleniem, 
budowę (montaż) zielonej sali gimnastycznej. Zakup pomocy dydaktycznych/ sprzętu/ 
wyposażenia oraz modernizacja hali sportowej w Łącznej. Natomiast w Goździe 
rozbudowano boisko poprzez wykonanie odwodnienia, warstw konstrukcyjnych, nawierzchni 
sztucznej, zamontowano trybuny.

RPO 4.4 Poprawa dostępu do infrastruktury kultury oraz zwiększenie oferty 
kulturalnej na terenie Gminy Łączna
Wartość całkowita: 794 999,98 zł
W ramach projektu przebudowano budynek po byłej szkole w Klonowie oraz zagospodarowano 
otoczenie m.in. wybudowano amfiteatr w celu nadania mu nowych funkcji kulturalnych. 
Budynek został również dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Oprócz wymienionych wcześniej projektów Gmina Łączna aktualnie jest w trakcie 
realizacji niżej wymienionych zadań z udziałem środków zewnętrznych:

RPO 3.4 Redukcja emisji C 02 poprzez kompleksowa wymianę oświetlenia ulicznego na 
terenie Gminy Łączna
Wartość całkowita: 1 508 256,10 zł
Celem modernizacji oświetlenia w Gminie Łączna jest obniżenie mocy zainstalowanych 
urządzeń oświetleniowych i podniesienie jakości oświetlenia dróg. Istotnym efektem 
przeprowadzenia inwestycji będzie znaczne obniżenie energochłonności systemu poprzez 
wdrożenie energooszczędnego sprzętu oświetleniowego, o najwyższych parametrach 
użytkowych. Realizacja 2019-2020 r.

RPO 8.3.3 Rozwój kompetencji cyfrowych w szkołach podstawowych z terenu Gminy 
Łączna
Wartość całko\vita: 396 407,50 zł
Celem głównym projektu jest rozwijanie kompetencji kluczowych ze szczególnym 
uwzględnieniem cyfrowych oraz umiejętności korzystania technologii informacyjno - 
komunikacyjnej w procesie uczenia się
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RPO 9.2.1 Wspieramy rodziny w gminie Łączna
Wydatki kwalifikowalne: 1 976 133,25 zł
Celem głównym projektu są kompleksowe działania z zakresu profilaktyki społecznej w 
ramach działalności 3 świetlic środowiskowych w Zagórzu, Klonowie i Czerwonej Górce dla 
skierowanej do 120 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, z terenu Gminy Łączna w 
okresie od 01.05.2019 r. do 30.04.2022 r.

W najbliższych latach planowana jest realizacja wniosków:

RPO 4.3 Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kamionkach wraz z modernizacją części 
osadowej
Wartość całkowita: 11 461 309,81 zł.
Zadania w ramach projektu: budowa nowych obiektów m.in. dodatkowy reaktor biologiczny, 
przebudowa obiektów istniejących m.in. stacji dawkowania PIX, modernizacja obiektu pod 
kątem modernizacji urządzeń i instalacji, likwidacji obiektów przestarzałych, instalacji systemu 
monitorowania typu GIS i SCADA, zwiększenie oszczędności wody poprzez zmniejszenie 
wody używanej do odwadniania odpadów. Realizacja luty 2019 r. -  grudzień 2022 r.

RPO 3.3 Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zaleziance
Wartość całkowita: 847 028,91 zł
W ramach zadania planuje się: modernizację instalacji CO, wymianę oświetlenia, montaż 
instalacji PV, dociepleni budynku, wymianę drzwi i bram, wymianę okien. Realizacja 2020 r.

RPO 4.1 Zakup średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Łącznej
Realizacja od 01.01.2018 do 31.12.2021 
Wartość całkowita: 833 940,00 zł
W ramach projektu planowany jest zakup samochodu ratowniczo -  gaśniczego z 
wyposażeniem. Realizacja 2021 r.

X I. Mienie komunalne i gospodarka przestrzenna.

W 2019 roku Rada Gminy Łączna uchwaliła zmiany planu dla obszaru Bukowa Góra Uchwałą 
Nr IX/45/2019, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego poz. 
2905 z dnia 15 lipca 2019 roku, również dla części obrębu Zalezianka Uchwałą Nr IV/18/2019, 
ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego poz. 1241 z dnia 11 
marca 2019 roku

Trudności napotkane przy sporządzaniu zmian mpzp obrębu Występa wynikające z wyłączenia 
gruntów rolnych III klasy na tereny nie rolnicze oraz związana z nimi zgoda Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi, wstrzymała postępowanie. Powyższe zmiany były zgodne i wpisywały się w 
Uchwałę Nr XLVII/833/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 września 
2014r., w sprawie uchwalenia zmiany MPZP Województwa Świętokrzyskiego.

Plan wykorzystywania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2020-2023 jest w trakcie 
aktualizacji.
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Grunty, których właścicielem jest gmina Łączna zajmują powierzchnię 62,4198 ha na ogólną 
wartość 18 417 082,08 zł, w tym użytki rolne zajmują 23,8705 ha, grunty leśne 2,2202 i grunty 
zabudowane i zurbanizowane o powierzchni 31,0481 ha i grunty pod wodami 5,2810 ha.

W budżecie na lata 2019 zostały zaplanowane sprzedaże nieruchomości na łączną kwotę 
350.000,00 tys. zł, które nie zostały sfinalizowane. Próby sprzedaży są dalej podejmowane.

X II. Podsumowanie

Serdecznie dziękuję za zapoznanie się z raportem. Mam nadzieję, że opracowany dokument 
w przyjazny sposób przekazał najważniejsze informacje związane z funkcjonowaniem naszej 
małej ojczyzny jaką jest Gmina Łączna, którą razem tworzymy, budujemy, rozwijamy i o którą 
powinniśmy wspólnie dbać. Dziękuję wszystkim mieszkańcom gminy, a w szczególności 
radnym i sołtysom, za pomyślną współpracę, wsparcie, informacje, pomysły i napływające 
wnioski, z których część została już zrealizowana, a kolejne oczekują na realizację 
w tegorocznym i przyszłych budżetach. Mając na względzie stały rozwój naszej gminy oraz 
dalsze podnoszenie standardu życia mieszkańców, zachęcam do aktywnego uczestnictwa w 
życiu sołectw. Roku 2019 nie należy oceniać wyłącznie przez pryzmat wykonanych zadań, ale 
również należy postrzegać jako początek kolejnych projektów i inwestycji. Wyzwania gminy 
Łączna są duże, ponieważ oczekiwania mieszkańców są coraz większe. W sposób strategiczny 
i przemyślany dążymy do ich realizacji, starając się jednocześnie pamiętać o utrzymaniu 
urokliwego, wiejskiego charakteru naszej gminy.

Zachęcam do odwiedzania stron internetowych prowadzonych przez Urząd Gminy 
Łączna www.laczna.pl i www.laczna.bip.doc.pl.

Z każdą informacją staramy się dotrzeć do mieszkańców za pośrednictwem sieci 
Internet oraz tablic ogłoszeń w naszych sołectwach i Urzędzie.

Łączna, dn. 27imaja 2020r.

http://www.laczna.pl
http://www.laczna.bip.doc.pl

