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Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 713), co roku do dnia 31 maja Wójt przedstawia radzie raport o stanie gminy. 

 

Wykonując powyższy obowiązek przedstawiam Radzie Gminy w Kijach niniejszy  

„Raport o stanie Gminy Kije za 2020 rok”. Raport ten obejmuje podsumowanie działalności 

Wójta Gminy Kije w roku 2020, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, 

uchwał Rady Gminy w Kijach. 

Informacje zawarte w raporcie posłużą mieszkańcom Gminy Kije do pogłębienia wiedzy  

na temat funkcjonowania samorządu gminnego, a także staną się podstawą do prowadzenia 

dialogu na temat przyszłości gminy.  

 

Rozdział I- OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY 

 

1) Położenie i powierzchnia 

 

Województwo – świętokrzyskie 

Powiat – pińczowski 

Powierzchnia – 100,15 km 
2
 

Liczba ludności:  4352 osób 

Liczba sołectw – 20 
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2) Podział administracyjny (sołectwa) 

 

Borczyn 

Czechów 

Gartatowice 

Gołuchów 

Górki 

Hajdaszek 

Janów 

Kije 

Kliszów 

Kokot 

Lipnik 

Rębów 

Samostrzałów 

Stawiany 

Umianowice 

Wierzbica 

Włoszczowice 

Wola Żydowska 

Wymysłów 

Żydówek 
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3) Dane statystyczne – liczba mieszkańców 

 

Liczba mieszkańców w 2020 roku wynosiła 4352 w tym 2183 kobiet i 2169 mężczyzn.  

W podziale na grupy wiekowe:  

 liczba ludności do 18 lat                   – 712 osób, 

 liczba ludności od 18 lat do 65 lat  – 2718 osób, 

 liczba ludności powyżej 65 lat           - 922 osób. 

W 2020 roku 100 lecie urodzin obchodziło 2 mieszkanki z terenu Gminy Kije. 

Wg danych z Urzędu Stanu Cywilnego w 2020 roku urodziło się 37 dzieci, natomiast 60 osób 

zmarło. Notuje się wzrost zgonów nad urodzeniami.  

W 2020 roku w USC wydano 217 dowodów osobistych w tym w związku z utratą ważności. 

Urząd Stanu Cywilnego sporządził 15 aktów małżeństwa ( 10 konkordatowych  

i 5 cywilnych). W 2020 roku jubileusz „Złotych Godów” wraz z wręczeniem „Medali  

za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” obchodziło 7 par małżeńskich z terenu Gminy Kije. 

4) Działalność gospodarcza 

 

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzona przez 

Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, obowiązuje od 1 stycznia 2012 roku, rejestracja 

firmy i wszystkie zmiany dotyczące działalności gospodarczej odbywają się online.       

Przedsiębiorca może sam dokonać wpisu, ale musi potwierdzić to podpisem zaufanym, 

dlatego większość przedsiębiorców wykonuje te czynności za pośrednictwem Urzędu Gminy. 

Pracownik Urzędu wprowadza zmiany do systemu ogólnopolskiej bazy danych 

przedsiębiorców na podstawie wniosku CEIDG i potwierdza to podpisem elektronicznym 

certyfikowanym. Zmiany wprowadzone do systemu są dostępne dla Urzędu Skarbowego, 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Statystycznego, co jest kontynuacją zasady 

„jednego okienka”.  W 2020 roku liczba wpisów do CEIDG – 103 z czego: 

 Założenia działalności gospodarczej              -16,  

 Zmiana działalności gospodarczej                 - 62, 

 Wykreślenia z Ewidencji                                - 7, 

 Inne operacje (wznowienie, zawieszenie)      - 18 
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Rozdział II – Informacja o realizacji polityk, programów i strategii.  

 

1) Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych  

 

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

do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy „opracowanie i realizacja 

gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem 

programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  

i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka”.  

W 2019 roku została podjęta Uchwała Nr VIII/75/19 Rady Gminy w Kijach z dnia  

27 maja 2019r. w sprawie Przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 

Gminy Kije na lata 2019 –2029. Diagnoza problemów społecznych w Gminie Kije 

opracowana została na podstawie zgromadzonej bazy danych z ostatnich trzech lat tj. 2016 –

2018. Dane zawarte w diagnozie pochodzą z następujących instytucji: Urzędu Gminy  

w Kijach, Zespołu Placówek Oświatowych w Kijach, Samorządowej Instytucji Kultury 

Kasztelania w Kijach, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

w Kijach, Punktu Konsultacyjnego do Spraw Uzależnień i Przemocy w rodzinie w Gminie 

Kije, Powiatowego Urzędu Pracy w Pińczowie, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Pińczowie, Powiatowej Komendy Policji w Pińczowie, danych makroekonomicznych 

Głównego Urzędu Statystycznego oraz  statystyk gminnych.  

Prace nad aktualizacją strategii zostały rozpoczęte powołaniem Zespołu Zadaniowego 

zgodnie z Zarządzeniem Nr 13/2019 Wójta Gminy Kije z dnia 7 lutego 2019 roku.  

Zespół dokonał wnikliwej analizy sytuacji gminy w obszarach: pomocy społecznej, 

przeciwdziałania alkoholizmowi, ochrony zdrowia, oświaty i wychowania, a także kultury  

i sportu, wyłonił listę kluczowych problemów, które wymagają rozwiązania w ramach 

strategii. Diagnoza stanu gminy w sferze społecznej stanowiła punkt wyjścia do wyboru 

priorytetów i ustalenia celów strategii. 

Strategia jest wieloletnim dokumentem programowym, który ma istotne znaczenie  

dla zapewnienia bezpieczeństwa społecznego mieszkańców gminy. Wyznacza kierunki i ramy 

dla planowanych zmian. W miarę zmieniającej się sytuacji społecznej strategia może być 

uzupełniana o nowe działania i cele. W trakcie realizacji będzie poddawana stałej kontroli  

w zakresie aktualności. Zgodnie z art. 16a ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy 

społecznej gmina, powiat oraz samorząd województwa zobowiązane są do sporządzenia 

corocznie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji  
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społeczno - demograficznej, która w szczególności winna obejmować: infrastrukturę, kadrę, 

organizacje pozarządowe, nakłady finansowe ponoszone na zadania pomocy społecznej  

oraz informacje o osobach i rodzinach korzystających z pomocy społecznej. 

Ocena zasobów pomocy społecznej uwzględnia 2019 rok, rok oceny tj. 2020  

i prognozę na 2021. Według stanu na 30 czerwca 2020 r. Liczba ludności gminy Kije 

wynosiła 4338 z czego 50,19% stanowiły kobiety, a 49,81 % mężczyźni. Liczba ludności 

gminy na dzień 31.12.2019r ( według danych GUS) stanowi 11,2 % ludności powiatu.  

W latach 2018 –2019 ( wg danych Ewidencji Ludności) liczba ludności spadła o 0,98 %. 

Według stanu na 31.12.2020r. stopa bezrobocia w gminie wynosiła 2,84%. Liczba osób 

bezrobotnych zarejestrowanych w gminie Kije wynosiła 124 w tym 60,48 % stanowiły 

kobiety (75 kobiet), 39,52% stanowili  mężczyźni (49 mężczyzn). Pomoc i wsparcie w gminie 

Kije z pomocy społecznej w 2020r. uzyskały 433 osoby ( tj. 172 rodziny), co stanowiło 9,94 

% wszystkich mieszkańców gminy. W roku oceny, w stosunku do 2019 roku, łączna liczba 

korzystających z pomocy i wsparcia zmniejszyła się o 76 osób (24 rodziny). Natomiast liczba 

rodzin, którym przyznano świadczenie z pomocy społecznej zmniejszyła się w stosunku do 

roku poprzedniego o 24 rodziny. W Gminie Kije najczęściej występującymi przyczynami 

trudnej sytuacji życiowej osób i rodzin a jednocześnie powodami ubiegania się o pomoc 

społeczną, wskazanymi przez ośrodek pomocy społecznej w 2020 roku były: ubóstwo, 

bezrobocie, długotrwała lub ciężka choroba, niepełnosprawność i wielodzietność. Liczba 

pobierających w roku oceny świadczenie wychowawcze wynosiła 464 rodziny. W stosunku 

do roku poprzedniego liczba wzrosła o 73 rodziny (co stanowi wzrost o 18,67 % w stosunku 

do roku poprzedniego). Całkowita kwota przyznanego świadczenia wychowawczego 

wyniosła 3.960.923 zł i w porównaniu z rokiem poprzednim wzrosła o 778.712,00 zł. Liczba 

pobierających w roku oceny zasiłek rodzinny wyniosła 283 rodziny. W stosunku do roku 

poprzedniego liczba ta zmalała o 47 rodzin ( co stanowi spadek p 5,15 % w stosunku do roku 

poprzedniego). Całkowita kwota przyznanego świadczenia w formie zasiłku rodzinnego 

wyniosła 1.644.657,95 zł i w porównaniu z rokiem poprzednim zmalała o 23.704,23 zł.  

W gminie Kije środki finansowe wydatkowane na zadania z zakresu polityki społecznej 

wyniosły w 2020 r. 7.733.252zł. Poziom wydatków w stosunku do roku poprzedniego wzrósł 

o 1.122,29 zł ( co stanowi 14,51 %). Na rok 2021 planuje się wydatkować 7.371.807 zł. 
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2) Gminny Program Wspierania Rodziny. 

 

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 uchwalony Uchwałą  

Nr III/12/18 Rady Gminy w Kijach z dnia 28 grudnia 2018 roku ma na celu wspieranie rodzin 

przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, przywracania 

zdolności tych rodzin do prawidłowego funkcjonowania, w szczególności poprzez pracę  

z rodziną oraz zapewnienie pomocy w opiece i wychowaniu dzieci. 

Celem głównym programu jest wsparcie rodzin przeżywających trudności  

w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.   Natomiast cele szczegółowe programu 

to: 

1) Poprawa funkcjonowania rodziny oraz warunków socjalnych rozwoju dziecka  

w środowisku rodzinnym. 

2) Zapewnienie szczegółowej ochrony dzieciom w rodzinach zagrożonych. 

3) Umożliwienie powrotu dzieciom z pieczy zastępczej do rodzin biologicznych. 

        

Realizatorami i Partnerami Programu są: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kijach, Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie w Pińczowie, Policja, Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna, Placówki 

Oświatowe, Poradnia Rodzinna, Sąd Rodzinny, Powiatowy Urząd Pracy, Placówki Służby 

Zdrowia, Zespół Interdyscyplinarny. 

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 finansowany był ze środków 

budżetu Gminy Kije oraz ze środków pozabudżetowych pozyskanych z innych źródeł. 

Realizację programu koordynuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kijach. 

 

3) Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz   Przeciwdziałania Narkomanii.  

 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2020 roku uchwalony uchwałą  

Nr XIII/110/19 Rady Gminy w Kijach z dnia 2 grudnia 2019 roku realizowała Gminna 

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kijach we współpracy z GOPS, 

placówkami oświatowymi, instytucjami kultury. 



8 
 

Komisja wspierała osoby uzależnione i ich rodziny, inicjowała działania w zakresie 

realizacji zadań własnych gminy związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów 

alkoholowych; podejmowała  czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec 

osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa 

odwykowego; opiniowała wnioski dotyczące wydawania zezwoleń na sprzedaż i podawanie 

napojów alkoholowych na terenie Gminy Kije w zakresie zgodności lokalizacji punktów 

sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem 

sprzedaży, określonych w drodze uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy 

miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. 

Realizując „Program”  Komisja odbyła 11 posiedzeń, na których rozpatrywała wnioski 

złożone przez rodziny oraz instytucje.   W 2020 roku do Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych wpłynęło 14  wniosków z prośbą o pomoc rodzinie i skierowania 

na badanie przez biegłych w zakresie wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu 

oraz wskazania zakładu lecznictwa odwykowego. W wyniku podjętych działań 

profilaktycznych Komisja przeprowadziła rozmowy edukacyjno- motywujące z  12 osobami, 

z których: 

 2  osoby,  po badaniu przez lekarzy biegłych nie wymagały leczenia, 

 1 osoba ze względu na stan zdrowia nie kwalifikowała się do leczenia;  

 8 osób skierowano na  badanie przez lekarzy biegłych: psychiatrę i psychologa;  

 wobec 2  osób  jest  prowadzona  procedura  „Niebieskiej  Karty”;  

 2 wnioski skierowano do Sądu  Rejonowego w Pińczowie  o ustalenie  faktycznego  

stanu odnośnie  uzależnienia od alkoholu i poddania obowiązkowi leczenia  

w zakładzie lecznictwa odwykowego.  

 

Wszystkim osobom zgłaszającym (to osoby współuzależnione) i zgłoszonym Gminna 

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  udzieliła  informacji, gdzie szukać 

pomocy psychologicznej i prawnej, prowadziła również instruktaż i zobowiązywała 

otrzymujących zezwolenia na sprzedaż alkoholu do przestrzegania zasad obrotu tymi 

napojami oraz umieszczania stosownych informacji o zakazie jego sprzedaży, miesiącu lipcu 

2020 przeprowadziła kontrolę 10 punktów sprzedaży oraz  zaopiniowała 5 wniosków 

o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów  alkoholowych pod względem zgodności 

z  przepisami prawa. 
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Samorząd Gminy Kije w ramach GPPiRPA finansuje umowę zlecenia terapeuty 

uzależnień w Punkcie Konsultacyjnym ds. uzależnień i przemocy w rodzinie Kijach,  

w którym udzielana  była  fachowa pomoc. Punkt Konsultacyjny jest czynny trzy razy  

w miesiącu: w pierwszą, drugą i trzecią środę każdego miesiąca w godzinach 14.30 – 17.30 

W okresie od stycznia do 1 stycznia  2020 r. do 31 grudnia 2020 roku z porad w 

punkcie konsultacyjnym skorzystało: 

- 15 osób uzależnionych lub współuzależnionych od alkoholu udzielono - 31 konsultacji;  

- 2 osoby uzależnione od narkotyków  – udzielono 3 konsultacje; 

- 1 osoba uzależniona od leków  – udzielono 2 konsultacje; 

- 4 osoby doświadczające przemocy oraz  sprawcy przemocy (3 ofiary przemocy  

   i 2 sprawców) – 8 konsultacji; 

9 osób współuzależnionych – członkowie rodzin (7 kobiet, 2 mężczyzn) 13 konsultacji; 

Łącznie udzielono 61 konsultacji. 

W 2020 roku Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w związku 

z pandemią COVID-19 wykonywała swoje zadania w rygorze sanitarnym, zgodnie  

z wytycznymi z myślą o jak najlepszym wykorzystaniu środków i sposobów na walkę  

z alkoholizmem i innymi używkami dla dobra całej społeczności gminnej. 

 

4) Program współpracy z organizacjami pozarządowymi   

 

  Współpraca Gminy Kije z organizacjami pozarządowymi oparta jest na uchwalanym 

corocznie programie współpracy, który określa priorytetowe obszary działania. Obejmują one 

sferę zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu, promocji, profilaktyki i ochrony zdrowia. 

Współpraca samorządu Gminy Kije z organizacjami pozarządowymi odbywa się w formie 

finansowej i pozafinansowej. Przedmiotem współpracy finansowej była realizacja zadań 

publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz profilaktycznego zagospodarowania 

wolnego czasu dzieciom i młodzieży poza zajęciami szkolnymi. W 2020 roku Gmina 

przeznaczyła na ten cel w budżecie kwotę 18 000, 00 złotych. 
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Po przeprowadzeniu procedury konkursowej, przyznano dofinansowanie dla trzech 

Oferentów w formie dotacji w następujących kwotach: 

 

1. Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kije                                 – 12 000,00 złotych 

2.  Uczniowski Ludowy Klub Sportowy we Włoszczowicach –   3000,00 złotych 

3. Jędrzejowski Klub Bokserski                                                –   3000,00 złotych 

 

W/w organizacje podpisały umowy, przystąpiły do realizacji. W dniu 4 marca 2020 

roku w związku z pandemią COVID-19 i ograniczeniami z tym związanymi tj. brakiem 

możliwości przeprowadzania turniejów sportowych, wyjazdów, zawodów i spotkań  większej 

liczby uczestników – organizacje pozarządowe aneksowały umowy – przedłużając terminy 

realizacji zadań. Dwie organizacje wykorzystały dotację w całości a jedna zwróciła 

niewykorzystane środki.  Organizacje rozliczyły się z dotacji terminowo, przedstawiły 

sprawozdanie z realizacji zadania wraz z kopiami faktur. 

W trybie bezkonkursowym przyznano o wsparcie w kwocie 5000,00  złotych  

(pięć  tysięcy złotych) na realizację zadania pn. Prowadzenie opieki paliatywnej skierowanej 

do pacjentów przewlekle chorych oraz nieuleczalnie chorych, zamieszkałych na terenie 

Gminy Kije. 

Zadanie zrealizowano, Fundacja zgodnie z umową złożyła sprawozdanie finansowe, 

które wraz z wykazem faktur przechowywane jest w Referacie Finansowym Urzędu. 

5) Klub Seniora 

W 2020 roku Gmina Kije wsparła w realizacji działań statutowych powstały na terenie 

gminy w 2019 roku Klub Seniora. Za pośrednictwem Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Kije, 

który realizował projekt „(Po)witalny pakiet dla seniorów z gminy Kije” seniorzy mieli 

zorganizowaną aktywność fizyczną w postaci: 

 zajęć z gimnastyki rehabilitacyjnej,  

 wyjazdów na basen wraz odbywającymi się tam zajęciami aqua aerobiku,  

 zajęć ruchowo-tanecznych. 

Dodatkowo seniorzy otrzymali pakiet gadżetów tj. torby sportowe, butelki na wodę, 

torby na zakupy oraz odblaski do spacerów z kijkami. 
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Udział w zajęciach wzięli zarówno członkowie Klubu Seniora, jak i seniorzy 

nienależący do tego klubu, a mieszkający na terenie Gminy Kije. Kwota realizacji projektu,  

to 11 121,00 zł przy dofinansowaniu Samorządu Województwa Świętokrzyskiego w kwocie 

10 000, 00 zł.  

      Z kolei Samorządowa Instytucja Kultury Kasztelania w Kijach bezpłatnie udostępniła 

seniorom pomieszczenie w budynku zamku SIK, które pełni funkcję biura Zarządu oraz jest 

miejscem cotygodniowych spotkań. 

 

6) Program Rewitalizacji  

 

Program Rewitalizacji został uchwalony Uchwałą Rady Gminy w Kijach nr XIX/176/16 

w dniu 23.11.2016roku. 

 

  Program Rewitalizacji dla Gminy Kije na lata 2016 -2023 był warunkiem koniecznym 

do aplikowania o dofinansowanie inicjatyw ze środków Unii Europejskiej, a w szczególności 

w ramach działania 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich z RPO WŚ na lata 

2014-2020.  

Przedmiotowy Program Rewitalizacji stanowi plan działań obejmujący projekty  

ze sfery społecznej, przestrzenno-funkcjonalnej, gospodarczej, środowiskowej i kulturowej.  

Na ostateczny kształt dokumentu wpływ miały analizy sporządzone przy udziale wszystkich 

interesariuszy rewitalizacji. Projekt Programu Rewitalizacji dla Gminy Kije na lata 2016 – 

2023 został poddany konsultacjom społecznym.  

Program Rewitalizacji został zaktualizowany Uchwałą Nr  XXVI/227/17 Rady Gminy  

w Kijach z dnia 10 maja 2017roku. Aktualizacja programu Rewitalizacji dla Gminy Kije stała 

się konieczna ze względu na uwagi Urzędu Marszałkowskiego do w/w programu. 

Koszt ogólny sporządzenia programu rewitalizacji – 24 755,00 zł 

Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego – 22 278,50 zł 
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7) Plan Gospodarki Niskoemisyjnej. 

 

Gmina Kije posiada Plan Gospodarki Niskoemisyjnej przyjęty Uchwałą  

Nr XXVI/226/17 Rady Gminy w Kijach z dnia 10 maja 2017 r. Plan Gospodarki 

Niskoemisyjnej jest dokumentem strategicznym, który koncentruje się na podniesieniu 

efektywności energetycznej, zwiększeniu wykorzystania odnawialnych źródeł energii  

oraz redukcji emisji dwutlenku węgla. 

Na sporządzenie Planu Gmina Kije otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. Wdrożenie zapisów Planu 

Gospodarki Niskoemisyjnej wpłynie na poprawę stanu środowiska i jakości życia 

mieszkańców gminy poprzez m.in. ograniczenie emisji dwutlenku węgla, termomodernizację 

budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej, zmniejszenia energochłonności 

oświetlenia ulicznego i innych dziedzin funkcjonowania gminy oraz zwiększenie udziału 

odnawialnych źródeł energii tj. instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach 

użyteczności publicznej oraz domach prywatnych. 

 

8) Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. 

 

Gmina Kije posiada opracowany program gospodarowania mieszkaniowym zasobem  

podjęty uchwałą Nr XII/104/19 Rady  Gminy w Kijach z dnia 28 października 2019 r.  

w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem 

Gminy Kije na lata 2019-2024. 

Gmina Kije” posiada „Plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata  

2019-2021” podjęty Zarządzeniem nr 49/2019 Wójta Gminy Kije z dnia 25 czerwca 2019 r. 

 

Wykaz przeprowadzonych spraw w roku 2020. 

a) Liczba nieruchomości sprzedanych w 2020 r. : BRAK 

b) Liczba wydanych decyzji o ustanowieniu trwałego zarządu w 2020 r.: BRAK  

c) Ilość zawartych umów dzierżawy gruntów stanowiących własność Gminy Kije  

w 2020r.:  BRAK  

d) Ilość zawartych umów najmu lokali w 2020 r.:   1 

e) Nieruchomości przejęte pod drogi gminne (w wyniku podziałów nieruchomości 

dokonanych na wniosek strony) – 1. 
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f) Wyodrębnienie samodzielnych lokali (budynek nauczyciela) ul. Szkolna 23 – 4 lokale 

- przygotowanie do sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym  

na rzecz najemcy, 

g) Wszczęcie procedury zmiany klasyfikacji gleboznawczej gruntów dla działki 

ewidencyjnej nr 442/2 w msc. Lipnik. 

h) Wszczęto trzy postępowania o rozgraniczenie nieruchomości położonych  

w miejscowościach: 

 Czechów dz. 505/3 i 505/4,  

 Kokot dz. 190 i 191, 

 Włoszczowice dz. 636 i 637. 

i) Nabyto nieruchomość gruntową zabudowaną przepompownią ścieków oznaczoną  

w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna nr 1147/1, położoną  

w miejscowości Umianowice (Uchwała Rady Gminy w Kijach nr XV/125/20  

z dnia 24 lutego 2020r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez 

Gminę Kije. 

 

9) Program opieki nad zwierzętami 

W 2020 r. Rada Gminy w Kijach przyjęła „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kije w 2020 roku”. W ramach 

programu: 

1) Zapewniono opiekę zwierzętom bezdomnym z terenu Gminy Kije; 

2) Zapobiegano wzrostowi populacji zwierząt bezdomnych; 

3) Propagowanie ograniczenia i kontroli rozrodczości zwierząt domowych. 

Wydano następujące decyzje: 

1) Liczba psów oddanych do schroniska – 8 szt. 

2) Zezwolenia na usunięcie drzew – 6 szt. 

3) Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew – 46 szt. 

4) Zezwolenia na uprawę konopi – 1 szt. 

5) Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach – 2 szt. 

 

 

 



14 
 

10)   Plan zagospodarowania przestrzennego  

 

Na terenie całej Gminy Kije obowiązuje MPZP, przyjęty Uchwałą Nr XIV/123/04 

Rady Gminy w Kijach z dnia 16 lipca 2004 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Kije, ze zmianami w poszczególnych latach.  

Ostatnia ocena aktualności: Uchwała nr VII/66/19 Rady Gminy w Kijach z dnia  

29 kwietnia 2019 roku w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków        

zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

gminy Kije.  W 2020 roku wydano 151 sztuk zaświadczeń, wypisów, wyrysów z  planu. 
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Rozdział III - FINANSE GMINY  

 

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kije za 2020 rok 

Budżet Gminy Kije na 2020 rok został uchwalony 30 grudnia 2019 roku uchwałą Rady 

Gminy Kije Nr XIV/120/19. 

Plan dochodów i wydatków budżetowych przyjęty w/w uchwałą przewidywał: 

1)  dochody budżetu gminy w wysokości 21 137 856,00 zł 

z tego: 

a) dochody bieżące 20 761 071,00 zł 

b) dochody majątkowe 376 785,00 zł 

2) wydatki budżetu gminy w wysokości 20 374 194,00 zł 

z tego: 

a) wydatki bieżące 19 094 194,00 zł 

b) wydatki majątkowe 1 280 000,00 zł 

Nadwyżka budżetu w wysokości 763 662,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej 

zaciągniętych zobowiązań (rat kredytów i pożyczek). 

Przychody 133 215,00 zł, rozchody 896 877,00 zł. 

Po dokonanych zmianach w ciągu okresu sprawozdawczego przez Radę Gminy i Wójta 

Gminy, plan budżetu wyniósł: 

1) dochody budżetu gminy w wysokości 23 183 907,44 zł 

a) dochody bieżące 22 526 532,44 zł 

b) dochody majątkowe 657 375,00 zł 

2) wydatki budżetu w wysokości 22 735 190,44 zł 

a) wydatki bieżące 20 793 465,44 zł 

b) wydatki majątkowe 1 941 725,00 zł 
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3) nadwyżka budżetu w wysokości 448 717,00 zł 

4) przychody w wysokości 448 160,00 zł  

a) inne źródła – wolne środki 448 160,00 zł 

5) rozchody w wysokości 896 877,00 zł  

/z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek/. 

 

2. DOCHODY BUDŻETU GMINY 

Plan dochodów na dzień 31.12.2020 r. wynosił 23 183 907,44 zł, został wykonany w kwocie 

22 583 703,88 zł co stanowi 97,41 % planu ogółem.  

Udział poszczególnych źródeł dochodów w wykonanych dochodach ogółem : 

1. dochody własne 7 366 220,90 zł tj. 32,62 % 

2. subwencje ogólne 6 709 103,00 zł tj. 29,71 % 

3. dotacje celowe 8 508 379,98 zł tj. 37,67 %. 

Dochody bieżące plan 22 526 532,44 zł zrealizowano w wysokości 22 059 028,81 zł,  

co stanowi 97,92 % planu oraz 97,67 % wykonanych dochodów ogółem. Dochody własne 

zostały wykonane w wysokości 7 366 220,90 zł, co stanowi 95,48 % planu. 

Dochody majątkowe osiągnięto w wysokości 524 675,07 zł co stanowi 79,81 % planu oraz 

2,32% wykonanych dochodów ogółem. 
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3) WYDATKI BUDŻETU GMINY 

Plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wyniósł 22 735 190,44 zł, wykonanie 

19 351 385,54 zł co stanowi 85,12 %.  

Struktura wydatków wg podziału na zadania bieżące i majątkowe  

Lp Rodzaj wydatków 

Plan po 

zmianach 

Wykonanie % 

Udział w 

wykonanych 

wydatkach 

ogółem w % 

1 Wydatki bieżące 

w tym: 

- wynagrodzenia i pochodne 

- udzielone dotacje na 

zadania bieżące i fundusz 

celowy 

- wydatki na obsługę długu 

- pozostałe wydatki 

20 793 465,44 

 

7 010 762,76 

939 651,00 

 

204 000,00 

12 639 051,68 

18 788 597,62 

 

6 459 123,48 

745 081,57 

 

100 071,24 

11 484 321,33 

90,36 

 

92,13 

79,29 

 

49,05 

90,86 

97,09 

 

33,38 

 

3,85 

 

0,52 

 

59,35 

2 Wydatki majątkowe 

- w tym dotacje celowe 

1 941 725,00 

28 400,00 

562 787,92 

20 900,00 

28,98 

73,59 

2,91 

0,11 

 Ogółem 22 735 190,44 19 351 385,54 85,12 100,00 
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4) PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU 

Plan przychodów 448 160,00 zł, wykonanie 2 986 864,90 zł tj. 666,5 % w tym z tytułu: 

 inne źródła / wolne środki / 2 986 864,90 zł 

Plan rozchodów 896 877,00 zł, wykonanie 896 877,00 zł tj. 100,00 % z przeznaczeniem na: 

 spłatę kredytów i pożyczek  

 

5) ZOBOWIĄZANIA 

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne z tytułu:  

 zaciągniętych kredytów 4 982 368,00 zł 

 pożyczek z WFOŚiGW      82 272,00 zł 

 zakupu materiałów, usług, opłat, energii oraz dodatkowych wynagrodzeń rocznych 

wraz z pochodnymi 692 287,35 zł 

Łączne zadłużenie Gminy z tytułu pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2020 roku wyniosło 

5 064 640,00 zł co stanowi 22,43 % wykonanych dochodów.  

Łączna kwota spłat zobowiązań (raty pożyczek i kredytów 896 877,00 zł, odsetki 100 071,24 

zł) wyniosła 996 948,24 zł co stanowi 4,41 % wykonanych dochodów. 

Rok 2020 zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 3 232 318,34 zł.  

Zachowana została relacja wnikająca z art. 242 ust. 2 ustawy finansów publicznych. 

Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków budżetu gminy za 2020 rok zostało 

przedstawiane w sprawozdaniu finansowym. 

 

6) Fundusz sołecki  

31 lipca 2020 roku zostało wydane Zarządzenie Nr 48/2020 Wójta Gminy Kije 

w sprawie określenia wysokości kwot funduszu sołeckiego na rok 2021. Obecnie prowadzone 

są prace w 9 miejscowościach gminy. Prace w ramach funduszu sołeckiego zakończono już w 

dwóch miejscowościach. 
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Rozdział IV   - Edukacja publiczna      

 

Gmina Kije jest Organem Prowadzącym Zespół Placówek Oświatowych w Kijach,  

w skład którego wchodzą: 

 

1. Szkoła Podstawowa w Kijach - klasy I-VIII wraz z filiami 

1) Szkoła Filialna w Gartatowicach - klasy I- VI ( od września 2020r. - I-V) i oddziałem              

przedszkolnym  

2) Szkoła Filialna we Włoszczowicach - klasy l-IV 

3) Przedszkole w Kijach 

4) Przedszkole we Włoszczowicach 

 

Stan i organizacja szkół podstawowych w roku szk. 2019/2020 (31.06.2020) 

 

L

p. 

Wyszczegól

nienie 

Liczba 

oddziałów 

Liczba uczniów w klasach Liczb

a 

uczni

ów 
I II III IV V VI VII VIII 

1. 

Szkoła 

Podstawowa 

Kije 

 

11 
17 19 15 15 50 34 30 46 226 

2. 

Szkoła 

Filialna 

Gartatowice 

 

6 
7 5 10 6 6 17 - 

- 

51 

3. 

Szkoła 

Filialna 

Włoszczowi

ce 

 

3 
9 11 7 - - - - 

- 

27 

Razem liczba uczniów w 

szkołach na terenie Gminy Kije 
      

  
304 

W 2019/20 roku w Zespole Placówek Oświatowych w Kijach uczyło się 304 uczniów. 

W Szkole Filialnej w Gartatowicach 9 uczniów to dzieci uczęszczające do szkoły z terenu 

gminy Pińczów, 4 z gminy Chmielnik.  

 W Gminie Kije w 2020 r. funkcjonowały dwa przedszkola – Przedszkole w Kijach, 

Przedszkole we Włoszczowicach oraz oddział przedszkolny w Gartatowicach.  
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Organizacja przedszkoli i oddziałów przedszkolnych (stan na 30.06.2020r.) 

Lp. Wyszczególnienie 
Liczba 

oddziałów 

Podział grupy, 

wiek 

Liczba w 

grupie 

Ogólna 

liczba 

1 Przedszkole Kije 
1 oddział 

3 grupy 

„0” 20 
63 

Poniżej „0” 43 

2. 
Przedszkole 

Włoszczowice 

1 odział  

2 grupy 

„0” 8 32 

Poniżej „0” 24 

3. 
Oddział przedszkolny w 

Gartatowicach 
1oddział „0” 25 

25 

Razem                                                                                                                      120 

 

Placówki Oświatowe ZPO Kije zlokalizowane są w 3 budynkach. Wszystkie budynki 

spełniają warunki bezpieczeństwa i higieny pracy. Sale  lekcyjne, pracownie, stołówki  

są należycie wyposażone. W celu utrzymania dobrego stanu technicznego budynku  

we wszystkich placówkach na bieżąco prowadzone są niezbędne remonty, naprawy 

wynikające z codziennej eksploatacji.  Zajęcia w placówkach oświatowych wchodzących  

w skład Zespołu organizowane są jednozmianowo, zgodnie z przepisami BHP.  

Zatrudnienie 

 W 2020 r. w Zespole Placówek Oświatowych w Kijach zatrudnionych było 59 osób 

(stan na VI/2020r.). Byli to nauczyciele,  pracownicy administracji i obsługi. W przeliczeniu 

na etaty 37,91 etatu to nauczyciele, 18,01 etatu to pracownicy administracji i obsługi. 

Dodatkowo w sezonie grzewczym zatrudnia się 3 palaczy w SP Kije oraz 1 palacza  

w SF Gartatowice.   

Nauka zdalna  

W 2020 r. ze względu na pandemię wirusa SARAS-CoV-2 na podstawie 

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 
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przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493) w placówkach Zespołu 

zawieszone zostały tradycyjne zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a następnie wprowadzono 

obowiązek kształcenia na odległość.  W momencie stopniowego przywracania pracy szkół  

i placówek oświatowych w porozumieniu z Organem Prowadzącym wprowadzone zostały 

wszystkie wymagane przepisami prawa procedury bezpieczeństwa  podczas organizowanych  

w placówkach zajęć oraz konsultacji.  Sytuacja z zawieszeniem zajęć powtórzyła się jesienią, 

nauka zdalna przebiegała bez większych zakłóceń. Wprowadzenie dziennika elektronicznego 

w poprzednich latach znacznie ułatwiło proces przechodzenia na naukę zdalną. Z opinii 

nauczycieli wynika, że większość uczniów prawidłowo wywiązywała się z powierzonych 

obowiązków związanych z nauczaniem on–line.  Rozpoczynając zdalną naukę diagnozowano 

potrzebę rodziców w zakresie dostępu ucznia do urządzeń umożliwiających zdalne 

kształcenie. Wskazała ona braki w niektórych domach takich urządzeń jak komputery, 

laptopy oraz niedostateczną przepustowość łączy internetowych.  

 

Zdalna szkoła zakup sprzętu dla uczniów  

    W 2020 roku Gmina Kije aplikowała do Centrum Projektów Polska Cyfrowa  

o bezzwrotne środki na zakup komputerów w ramach projektu Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła 

+.  W ramach przekazanej dotacji - 44 999,92zł – zakupiono 14 sztuk laptopów z akcesoriami 

(II tura) oraz 59 764,00 zł w ramach I tury za co zakupiono 17 laptopów z akcesoriami oraz 

10 modemów z internetem zdalnym. Komputery wypożyczono dla potrzebujących uczniów.  

Dowożenie 

 

 W Gminie Kije dowożeni są uczniowie Szkoły Podstawowej w Kijach oraz do Szkoły 

Filialnej w Gartatowicach oraz dzieci 6 –letnie z Przedszkola w Kijach oraz Oddziału 

Przedszkolnego w Gartatowicach. W roku 2020 dowożonych było ok. 80% uczniów ZPO 

Kije. Dowóz i odwóz odbywa się zgodnie z harmonogramem, z wykorzystaniem trzech 

autobusów gminnych. Uczniowie oczekujący na odwóz przebywają na świetlicy szkolnej pod 

opieką nauczyciela. Podobna sytuacja występuje przed rozpoczęciem zajęć.  
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Dożywianie 

 

We wszystkich placówkach Zespołu funkcjonują stołówki szkolne, uczniowie mają 

możliwość spożywania śniadań oraz obiadów za odpłatnością oraz refundowanych z GOPS-u. 

W roku 2020r. ze względu na pandemię COVID-19 działalność stołówek w szkołach została 

ograniczona, ponieważ uczniowie większość czasu uczyli się zdalnie.  

W październiku 2020r. ze stołówek szkolnych korzystało: 

 Szkoła Podstawowa w Kijach – 160 uczniów (w tym refundacja GOPS Kije  

26 uczniów)  

 Szkoła Filialna w Gartatowicach z oddziałem przedszkolnym – 44 uczniów  

(w tym refundacja GOPS 6 uczniów)  

 Szkoła Filialna we Włoszczowicach – 26 uczniów (w tym refundacja GOPS Kije  

7 uczniów)  

 Przedszkole w Kijach – 63 uczniów (w tym refundacja GOPS Kije 1 uczeń)  

 Przedszkole we Włoszczowicach – 33 uczniów (w tym refundacja GOPS Kije  

1 uczeń). 

Efekty nauczania - Egzaminy zewnętrzne 

 

Epidemia koronawirusa spowodowała nie tylko zawieszenie tradycyjnych zajęć  

w szkołach, ale wymusiła również zmianę harmonogramu egzaminów. Egzamin ósmoklasisty 

odbył się w dniach  16-18 czerwca 2020 roku. Ze względu na bezpieczeństwo uczniów  

i nauczycieli  podczas egzaminów obowiązywały szczegółowe wytyczne sanitarne 

opracowane przez MEN, CKE, GIS.  Egzamin klasy ósmej przebiegł bez zastrzeżeń i zgodnie 

z procedurami; wyniki egzaminu ogłoszono zostały 31 lipca 2020 roku i przedstawiają  

się następująco: 

Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2020– Szkoła Podstawowa w Kijach 

Część Szkoła % Powiat% Województwo% Kraj% 

Język polski 56 55 59 49 

Matematyka 46 44 46 46 

Język 

angielski 

52 44 52 54 
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 Wyniki uzyskane przez uczniów są bardzo satysfakcjonujące: uczniowie uzyskali  

I miejsca w powiecie z języka polskiego - uzyskali wynik wyższy od średniej powiatowej  

i krajowej, również wynik z matematyki i języka angielskiego przewyższył poziom powiatu, 

był to wynik równy poziomowi województwa. W roku szkolnym do egzaminu przystąpiło  

45 uczniów z klas VIII: 23 z klasy VIII a i 22 z klasy VIII b. 

Konkursy i osiągnięcia. 

 Najważniejszym osiągnięciem uczniów Szkoły Podstawowej w Kijach w roku 

szkolnym 2019/2020 był sukces w konkursie przedmiotowym z informatyki, gdzie 1 uczeń 

uzyskał tytuł laureata, 2 tytuł finalisty. Tak wysokie wyniki stanowią nie tylko  

o indywidualnym sukcesie uczniów, ale również całej szkoły, a w szczególności nauczycielki 

informatyki, p. Tamary Piotrowskiej.  

Stypendia 

 

Istotne znaczenie w motywowaniu uczniów do nauki stanowi możliwość uzyskania 

stypendium dla zdolnych uczniów i nagród rzeczowych. W roku szkolnym 2019/2020 Wójt 

Gminy Kije na wniosek Rady Pedagogicznej Zespołu Placówek Oświatowych w Kijach 

wręczył 3 uczniom stypendium naukowe im. prof. Ks. J. Kudasiewicza  

(w wysokości 600 - 800zł), natomiast 16 uczniów Zespołu otrzymało stypendium naukowe 

Dyrektora Zespołu za wysokie wyniki w nauce oraz wzorowe i bardzo dobre zachowanie. 

Zajęcia dodatkowe dla uczniów. 

Szkoły stwarzają uczniom możliwość rozwijania swoich zainteresowań poprzez udział  

w różnych formach aktywności: sportowych, teatralnych, tanecznych czy w harcerstwie.  

W 2020 roku w ZPO funkcjonował program: 

1) Szkolny Klub Sportowy finansowany przez Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy 

w Kielcach. Zajęcia sportowe odbywały się w grupach minimum 15-osobowych, 

prowadzącymi byli nauczyciele wychowania fizycznego z poszczególnych placówek 

oświatowych. Program umożliwił uczniom udział w dodatkowych zajęciach 

sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela wychowania. W Szkole 

Podstawowej w Kijach odbywały się – zajęcia taneczne - zajęcia z piłki nożnej, 

ręcznej, siatkówki, lekkoatletyki. W Szkole Filialnej we Włoszczowicach – zajęcia  

z łucznictwa. W ramach programu szkoła nieodpłatnie udostępniała sprzęt sportowy 

oraz obiekty sportowe niezbędne do prowadzenia zajęć. 
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2) Harcerstwo 

 

W Szkole Podstawowej w Kijach aktywnie działa DH im. T. Kościuszki zgodnie  

z planem zatwierdzonym przez Komendanta Hufca ZHP w Pińczowie oraz dyrekcją szkoły  

w Kijach. Hasłem przewodnim drużyny jest „Bóg, Honor, Ojczyzna”.  Druhowie biorą udział 

we wszystkich uroczystościach gminnych, parafialnych oraz szkolnych. Harcerze aktywnie 

działali podczas ograniczenia zajęć stacjonarnych, podejmując liczne wspólne działania  

z wykorzystaniem internetu. Były to  m.in.  

 11.01.20r. wyjazd harcerzy na koncert zespołu „Papa D”. 

 23.01-24.01.20r.Zorganizowanie i wyjazd na 2-dniową wycieczkę do Zakopanego 

 i Białki Tatrzańskiej. 

 14.02.20r. Walentynki u przyjaciół w Fundacji „Złote Serce”. 

 22.02.20r.Biwak harcerski w czasie ferii – Pińczów – Dzień Myśli Braterskiej. 

 01.03.20r.Udział w uroczystości z okazji Dnia Żołnierzy Wyklętych. 

 Tworzenie gazetek, wizyta w archiwum kościelnym z okazji 900-lecia Parafii Kije. 

 05.20r. Udział w duchowej pielgrzymce na Jasną Górę - Druhowie wysłali specjalnie 

przygotowane kolaże, na które składały się zdjęcia z laurkami, pamiątkami  

i symbolami  papieskimi. W ten sposób zameldowali się na Jasnogórskich 

uroczystościach. 

 26.05.20r. Wykonanie laurek dla swoich mam - kolaży z przesłanych zdjęć pod 

tytułem „Przynoszę Ci kosz pełen kwiatów Mamo!” 

 01.06.20r. Zorganizowanie wirtualnego Dnia Dziecka- wykonanie kolaży ze zdjęć  

z dzieciństwa. 

 28.07.20r. Uczczenie pamięci poległych w 76 rocznicę bitwy pod Umianowicami, 

zapalenie znicza pamięci, zaciągnięcie honorowej warty przy Grobie B CH. 

 Zdobycie Srebrnej i Brązowej Odznaki Chorągwianej Jodła 2019. 

 Projekt innowacyjny 900-lecia Parafii Kije- "Przeszłość i teraźniejszość" - album. 

 

3) Koło Teatralne  

 

Aktywną działalność w Szkole Podstawowej w Kijach prowadzi Koło teatralne „Bez 

kurtyny”. Uczestniczy ono w organizacji wszystkich imprez szkolnych, jak i wielu lokalnych.  
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W okresie zawieszenia nauki stacjonarnej opiekun koła wraz z uczniami przygotowywał 

montaże słowno-muzyczne udostępniane za pośrednictwem strony internetowej szkoły.  

 

Programy na rzecz placówek oświatowych 

1) Posiłek w szkole 2020 

W ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w stołówkach 

szkolnych placówek ZPO Kije dokonano zakupu sprzętu, wyposażenia. Koszt całkowity 

wsparcia dla placówek (80% kwota dofinansowania w ramach rządowego programu „Posiłek 

w szkole i w domu”; 20% wkład własny): 

1 Szkoła Podstawowa w Kijach 35 656,00 zł (28524,8 zł, 7131,2 zł) 

2 Szkoła Filialna w Gartatowicach 23 426,00 zł  (18740,8 zł, 4685,20 zł) 

3 Szkoła Filialna we Włoszczowicach 22 996,11 zł (18396,88 zł,  4599,23 zł) 

Projekty pozwoliły unowocześnić kuchnie i stołówki szkolne w placówkach.  

Dla kuchni i stołówek szkolnych Zespołu Placówek Oświatowych w Kijach zakupiono 

nowoczesny sprzęt AGD. Program ten pozwolił wymienić wyeksploatowany sprzęt oraz 

wyposażyć kuchnie szkolne w  nowe urządzenia ułatwiające codzienną pracę. 

2) Pracownia Przyrodnicza - SF Gartatowice   

W roku szkolnym 2019/20 rozpoczęliśmy realizację zakupu i dostawę wyposażenia - 

pomocy dydaktycznych dla ZPO w Kijach – Szkoła  Filialna w Gartatowicach, niezbędnych 

do realizacji podstawy programowej przedmiotów przyrodniczych z podziału 0,4 % rezerwy 

części oświatowej subwencji  ogólnej MEN na rok 2020.  Sprzęt zakupiony do pracowni 

przyrodniczych: geografia i biologia. Kwota zakupionych pomocy: 35 000 zł. W ramach 

programu zakupiono pomoce tj.: monitor interaktywny wraz z oprogramowaniem, mapy 

kontynentów, modele np. układu słonecznego, obieg wody w przyrodzie, poszczególnych 

części ciała. Wnioskodawcą była Gmina Kije. 
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3) „Owoce i warzywa w szkole”, „Szklanka mleka”  

W placówkach Zespołu w 2020 r. nieodpłatnie dostarczane były owoce i warzywa 

oraz mleko i przetwory mleczne do szkoły podstawowej w ramach ”Programu dla szkół”. 

Mleko, Warzywa i owoce przeznaczone były dla uczniów klas I-V. Programy cieszyły się 

zainteresowaniem uczniów, którzy z chęcią spożywali dostarczone produkty. Warzywa  

i Owoce dostarczane były przez Spółdzielnie Producentów Warzyw i Owoców „Sielec”, 

mleko i produkty mleczarskie dostarcza Agencja Usługowo-Handlowa. 
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Rozdział V – Realizacja uchwał Rady Gminy w Kijach 

W  2020 roku odbyło się  7 sesji  Rady Gminy  w  Kijach. Rada Gminy podjęła    

49 uchwał.  Zgłoszono  11  interpelacji. 

 

Rozdział VI – Organizacje społeczne, promocja  

 

1. Wykaz stowarzyszeń i kół gospodyń wiejskich. 

 

W 2020 roku na terenie gminy funkcjonowało Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kije, 

które aktywnie włącza się w życie mieszkańców Gminy w zakresie działań sportowych, 

kulturalnych i in. Stowarzyszenie wygrało konkurs na realizację zadań sportowych w Gminie, 

realizuje zadania statutowe, skierowane na realizację i współorganizację różnych projektów 

oraz przedsięwzięć. Stowarzyszenie rokrocznie podejmuje działania wspierające samorząd 

Gminy Kije w zakresie kultury, ochrony dziedzictwa i tradycji regionalnych oraz promocji 

sportu i zdrowego stylu życia. Pozyskuje środki zewnętrzne na realizację projektów  

w zakresie organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, imprez sportowych  

i kulturalnych, wspieranie seniorów z gminy Kije. 

Mieszkanki gminy działają w kołach gospodyń wiejskich. Łącznie funkcjonuje 11 kół 

gospodyń wiejskich w miejscowościach: Kije, Czechów, Kliszów, Gartatowice, Gołuchów, 

Górki, Rębów, Umianowice, Wola Żydowska i Żydówek, Stowarzyszenie Kobiet Wsi 

Włoszczowice oraz nowe koło, które powstało w miejscowości Kokot.  

Panie z kół gospodyń wiejskich włączają się w życie mieszkańców, uczestniczą  

we wszystkich organizowanych uroczystościach samorządowych i kościelnych. Z uwagi  

na pandemię w 2020 roku działalność kół gospodyń i stowarzyszeń była ograniczona. Panie 

zaangażowały się w szycie maseczek ochronnych dla mieszkańców gminy. 

2. Wykaz jednostek OSP 

W gminie Kije ochronę przeciwpożarową zapewnia 9 jednostek OSP  przy współpracy                          

z Komendą Powiatową PSP w Pińczowie. Jednostki OSP podzielone są na typy "S" i "M". 

Jednostki typu "S" czyli  jednostki posiadające wóz bojowy to  OSP Kije, OSP Włoszczowice 

i OSP Umianowice oraz  jednostek typu "M" jednostki  te nie posiadające środka transportu   

a jedynie motopompę oraz armaturę wodną to OSP Stawiany, Czechów, Gartatowice, 

Samostrzałów, Rębów, Kliszów. Jednostkom typu "S” stawiane są zwiększone zadania  
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w zakresie działalności przeciwpożarowej i ratowniczej oraz wyszkoleń, sprawności  

i zdyscyplinowania w akcjach. Wiodącą rolę w tym systemie spełnia Ochotnicza Straż 

Pożarna w Kijach włączona w krajowy system ratowniczo – gaśniczy od 1995 oraz OSP 

Włoszczowice która w 2016 roku została włączona do KSRG. Jednostki te są w stałej 

dyspozycji Komendy PSP w Pińczowie do działań ratowniczych i gaśniczych na terenie 

gminy a także poza terenem własnego działania. 

Na wyposażeniu OSP Kije znajdują się dwa samochody: samochód średni pożarniczy 

marki IVECO  (rok produkcji 2008) oraz samochód lekki - Ford Transit (rok produkcji 2006) 

będący  samochodem przystosowanym do ratownictwa ekologiczno-drogowego, doskonale 

zdający egzamin, spełniający wymagania dotyczące prowadzenia akcji ratowniczo – 

gaśniczych. 

 

Na wyposażeniu  jednostki OSP Włoszczowice znajduje się samochód marki Star  

A 200 oraz samochód  lekki Gaz Gazela. 

Na wyposażeniu OSP Umianowice znajduje się karosowany i przystosowany do akcji 

ratowniczych samochód marki Lublin. 

Jednostki te posiadają system powiadamiania i alarmowania OSP w razie potrzeby  

ze Stanowiska Kierownika w Komendzie Powiatowej PSP w Pińczowie. Wszystkie 

samochody są wyposażone w radiostacje samochodowe umożliwiające łączność. Samochody 

oraz członkowie OSP w 2020 roku byli objęci ubezpieczeniem. 

 

W 2020 nie ubyło ani też nie przybyło jednostek na terenie Gminy Kije. Wszystkie 

jednostki posiadają strażnice i tym samym dość dobre warunki do przechowywania sprzętu 

pożarniczego i prowadzenia działalności statutowej.  

W każdej remizie jest świetlica służąca strażakom ale także lokalnemu społeczeństwu. 

W związku z sytuacją panującą w Polsce, dotyczącą pandemii COVID-19 oraz 

wprowadzonymi przez Rząd obostrzeniami i nowymi zasadami bezpieczeństwa działalność 

kulturalno-edukacyjna OSP w znacznym stopniu została ograniczona.  

Głównym źródłem utrzymania jednostek jest budżet Gminy wydatki na utrzymanie straży                             

i ochronę przeciwpożarową w 2020 roku wyniosły 92.181,94 zł są to m.in. środki 

przeznaczone na remonty strażnic, sprzętu, zakup nowego sprzętu i umundurowania, paliwa, 

opłaty za energię elektryczną, utrzymanie kierowców, ekwiwalent za udział w działaniu 
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ratowniczym bądź szkoleniu, ubezpieczenie samochodów  i członków OSP, szkolenia, 

badania lekarskie członków OSP, konserwacje gaśnic, przeglądy  i badania techniczne 

samochodów i sprzętu ratowniczego Holmatro i Lukas.  

 

3 Oferta kulturalna dla mieszkańców (działalność Instytucji Kultury  - SIK 

Kasztelania i biblioteki) 

 

Działalność kulturalna na terenie Gminy Kije realizowana jest w instytucjach kultury. 

Do tej działalności aktywnie włączają się również szkoły, przedszkola, samorządy wiejskie, 

organizacje społeczne, koła gospodyń wiejskich a także mieszkańcy. 

 

Gminna Biblioteka Publiczna im. Wiesława Myśliwskiego w Kijach. 

Jest samorządową instytucją wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury. Oprócz biblioteki 

głównej działają dwie filie biblioteczne w Czechowie, Stawianach. Biblioteka 

współpracowała z Samorządową Instytucją Kultury „Kasztelania” w Kijach. Nadzór 

merytoryczny sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. W. Gombrowicza  

w Kielcach. Wszystkie placówki biblioteczne na terenie gminy posiadają dobrą lokalizację,  

w centrum miejscowości. Biblioteka oraz filie są skomputeryzowane i mają dostąp  

do internetu. Biblioteka zaspokaja potrzeby kulturalne i informacyjne społeczeństwa, 

uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury. 

Biblioteka w 2020 roku zakupiła 754 książki ( 494 wol.) zakupiono z dotacji 

organizatora, a 260 wol. zakupiono z dotacji w ramach Wieloletniego Programu „Narodowy 

Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek 

publicznych). Wskaźnik zakupionych książek na 100 mieszkańców gminy wyniósł  

17,1 książek.  

Księgozbiór na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi 23312 wol. W bibliotece głównej  

jak i w filii w Czechowie zubytkowano w sumie 1678 egzemplarzy zniszczonych. Bibliotece 

podarowano zaś 360 nowych książek, które zostały włączone do księgozbioru. 
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Biblioteka przystąpiła do akcji „Biblioteka na to czeka” organizowanej prze Instytut 

Pamięci Narodowej. W ramach tego przedsięwzięcia otrzymaliśmy szereg publikacji 

historycznych dotyczących historii Polski XX wieku. W ciągu całego roku 2020 

wypożyczono 6626 książek (udostępnienia na miejscu wyniosły 597 zbiorów).  

Mimo zamknięcia biblioteki w okresie od 12.03.2020r. do 30.04.2020r. i innych trudności 

związanych z pandemią Covid-19 zauważono wzrost wypożyczeń.  

Okres zamknięcia naszej palcówki dla czytelników został wykorzystany przez pracowników 

na samodoskonalenie zawodowe oraz prace związane z selekcją księgozbioru (ubytkowanie 

zniszczonych egzemplarzy, wzbogacanie księgozbioru pod kątem zainteresowań 

czytelników). 

Biblioteka jest na etapie aktualizacji katalogu elektronicznego w systemie 

bibliotecznym MAK+, skatalogowano już nieco ponad 91 % księgozbioru. Dostęp do bazy 

dla użytkowników jest możliwy pod adresem szukamksiążki.pl 

W okresie całego roku udzielono 597 informacji /na miejscu jak i telefonicznie/. 

Biblioteka uczestniczyła w XIX Ogólnopolskim Tygodniu Czytania Dzieciom „Cała Polska 

Czyta Dzieciom o Zwierzętach”. Z racji sytuacji epidemiologicznej czytanie bajek dzieciom 

odbywało się za pomocą mediów społecznościowych. 

Biblioteka kontynuuje współpracę z Instytutem Książki w ramach projektu „Mała 

Książka – Wielki Człowiek” (wyprawki czytelnicze dla najmłodszych) oraz z Biblioteką 

Narodową w ramach Wieloletniego Programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”  

Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych. Otrzymano  

i wykorzystano  kwotę 4307 złotych. Wzorem lat poprzednich zgłoszono placówkę  

do kolejnej już IX edycji ogólnopolskiej akcji „Narodowe Czytanie”, które odbyło  

się 5.09.2020r. 

Wznowiono Dyskusyjny Klub Książki, który  cieszył się zainteresowaniem.  

Od początku roku udało się zorganizować cztery stacjonarne oraz jedno zdalne spotkanie  

z Klubowiczkami. Członkowie DKK uczestniczyli też chętnie w pobliskich spotkaniach 

autorskich. W 2020 roku odbyły się trzy spotkania autorskie. Dwukrotnie spotkaliśmy  

z Romanem Pankiewiczem (luty-spotkanie stacjonarne w SIK Kasztelania, czerwiec-

spotkanie online) – spotkania były przeznaczone dla dzieci i młodzieży.  
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26 sierpnia 2020 udało się zorganizować spotkanie autorskie dla dorosłych  

z uwielbianą wśród naszych czytelniczek pisarką Karoliną Wilczyńską.  

17 stycznia 2020r. w bibliotece świętowaliśmy Międzynarodowy Dzień Kubusia 

Puchatka wraz z zaproszonymi najmłodszymi czytelnikami Biblioteki. Jak co roku 

dołączyliśmy do Akcji Noc Bibliotek, która w dniu 10 października 2020r. odbyła się tym 

razem w filii w Czechowie. Impreza przebiegała pod hasłem „Klimat na czytanie”. Ponadto 

propagowaliśmy wszelkie spotkania autorskie organizowane przez Wojewódzką Bibliotekę 

Publiczną im. Witolda Gombrowicza w Kielcach online na kanale Youtube. 

Od początku roku 2020 cyklicznie odbywały się przeglądy nowości wydawniczych, 

artykułów, konsultacje z czytelnikami, upamiętnianie ważnych rocznic i wydarzeń literackich, 

konkursy i quizy internetowe. Pracownicy Biblioteki uczestniczą w szkoleniach dotyczących 

systemu Mak+ czy warsztatach organizowanych przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną  

w Kielcach m. in. „Tysiąc książek w internecie”, które odbywało się w formie zdalnej. 

Przez cały rok trwał konkurs na Najlepszego Czytelnika Biblioteki, który  

po rozstrzygnięciu wyłonił zwycięzcę z kategorii dorosłych czytelników oraz dzieci. Laureaci 

zostali nagrodzeni wybraną przez siebie książką. 

 

Samorządowa Instytucja Kultury „Kasztelania” w Kijach. 

 

Oferta imprez kulturalnych oraz zajęć dla dzieci i dorosłych przygotowana przez SIK 

Kasztelania w 2020 roku była zróżnicowana, urozmaicona i skierowana do każdej grupy 

wiekowej, część działań przełożono na 2021 rok ze względu na pandemię. Zorganizowano: 

 Koncert Sylwestra SLY Domańskiego lidera zespołu Fabryka w Kasztelanii 

 Noworoczny Turniej Halowej Piłki Nożnej 

 Ferie 2020 w Kasztelanii 

W okresie Ferii zimowych SIK Kasztelania przygotowała dla mieszkańców gminy 

Kije bogatą ofertę zajęć, turniejów.   
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W dniu 04.02.2020 w ramach ferii zimowych w Samorządowej Instytucji Kultury 

Kasztelania w Kijach odbył się Pierwszy Gminny Turniej FIFA 2020 na konsolach PS4.   

 Turniej siatkarski o puchar Wójta Gminy 

 Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych  

  Dzień Kobiet w Kasztelanii 

W zawiązku z wprowadzonymi zaostrzeniami i ograniczeniami COVID-19 

zawieszono typową działalność, zaistniała sytuacja w znaczny sposób pokrzyżowała plany 

dotyczące działalności kulturalniej i sportowej.  

Część planowanych przedsięwzięć odwołano lub przeniesiono na późniejszy okres. 

Jednak w miarę możliwości technicznych niektóre zajęcia odbywały się zdalnie / zajęcia 

Kasztelańskiej Orkiestry Koncertowej 

Na początku czerwca zachowując wszelkie formy bezpieczeństwa zaczęliśmy 

przywracać zajęcia w SIK Kasztelania w Kijach. Opracowano na podstawie wytycznych 

Ministerstwa Zdrowia regulaminy uczestnictwa w zajęciach organizowanych w SIK 

Kasztelanii. 

W dniu 15.07.2020 w Kasztelanii gościł teatr profilaktyczno-edukacyjny Maska  

z przedstawieniem "Pod starym Wawelem przygód bez liku" dedykowanym dla najmłodszych 

mieszkańców gminy Kije.  

 Wędkarskie zawody o Puchar Dyrektora SIK Kasztelanii.  

 Wystawa o Powstaniu Warszawskim w Kasztelanii 

 WAKACYJNY TURNIEJ SIATKÓWKI PLAŻOWEJ - KIJE 2020 

 I RODZINNY RAJD ROWEROWY- KIJE 2020 

 Piknik motocyklowy - Kije 2020 

 IV MARSZ WOLNOŚCI - KLISZÓW 2020 

Mieszkańcy oraz osoby zainteresowane życiem kulturalnym gminy Kije mogli  

na bieżąco śledzić relacje z imprez, wydarzeń kulturalnych oraz ich zapowiedzi  

za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej instytucji www.kasztelania.kije.pl oraz 

portalu społecznościowego facebook www.facebook.com/kasztelania.kije. Z racji sytuacji 

epidemiologicznej duża część zaplanowanych imprez nie mogła się odbyć / ich realizacja 

została przełożona na 2021 rok. 

 

 

http://www.facebook.com/kasztelania.kije
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Rozdział VII – Infrastruktura, projekty 

1) Sieć światłowodowa (utrzymanie sieci, przeglądy, dostawa internetu, naprawy 

bieżące).   

2) Drogi publiczne gminne: 66 km (remonty, przebudowy, koszenie poboczy, 

odśnieżanie itp.) 

3) Kanalizacja: 101, 12 km sieci, przepompownie – 34 szt. 

4) Sieć wodociągowa we wszystkich 20 miejscowościach gminy. Wodociąg: 93,68 

km, ujęcie wody Gołuchów, Górki.  

5) Oczyszczalnia ścieków Umianowice przebudowana na mechaniczno-

biologiczną. Została zwiększona przepustowość, która umożliwi podłączenie 

nowych odbiorców po wybudowaniu kolejnych etapów sieci kanalizacji 

sanitarnej. 

6) Ilość nowo wybudowanych przyłączy wodociągowych – 22 sztuki, 

7) Ilość nowo wybudowanych przyłączy kanalizacyjnych – 16 sztuk,   

8) Lampy hybrydowe: 190 szt.  

9) Oprawy LED: 495 szt.  

10) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Czechowie, 

11)  Gazyfikacja – W związku z planami wykonania sieci gazowej na terenie gminy 

w dniu 30 września 2019 roku Wójt gminy Kije podpisał List intencyjny  

z Polską Spółką Gazownictwa Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach.  

W pierwszej kolejności gazyfikacja obejmie mieszkańców Włoszczowic;  

Na chwilę obecną trwa podpisywanie umów mieszkańców z PSG.  

Termin zakończenia gazyfikacji Włoszczowic planowany jest na grudzień 2023 

rok. 

 

12)  "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kije - 
Budowa   przydomowych oczyszczalni ścieków". Inwestycja zakończona  
w 2020 roku.  

                      W ramach inwestycji wykonano 14 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków  

                      w miejscowościach Rębów - 7 szt. oraz Samostrzałów - 7 szt.  

                      Łączna kwota inwestycji       213.528,00 złotych 

                      Dofinansowanie z EFRROW – 93 090,00 złotych 

                      Środki własne                       - 120 438,00 złotych     
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13) Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Kije”  

(8.3) projekt zakończony 31 grudnia 2020 r.  

 

    Koszt całkowity  6 865 221,00 złotych 

     Dofinansowanie  5 835 437,85złotych 

     Środki własne     1 029 783,15 złotych 

 

14) Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i 

Gminy Morawica i Gminy Sobków termin realizacji 31.12.2021 

 

Budżet projektu: 

Wartość projektu ogółem:            5 619 918,98 złotych 

Wartość projektu Gmina Kije -    1 292 206,00 złotych 

Dofinansowanie dla gminy Kije: 1 098 374,36 złotych 

 

15) Bieżąca konserwacja i usuwanie awarii sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie 

Gminy Kije – w trakcie. 

 

           Kwota umowy: 678 960,00 złotych 

 

16)  „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kije –  

budowa sieci kanalizacji sanitarnej III etap. 

                       I etap (miejscowość Borczyn) do 31.12.2021 oraz II etap (miejscowość Rębów) 

do 31.10.2022 

                      Budżet projektu: 3 396 599,00 zł; z czego 1 689 431,00 zł pochodzi z Programu    

                      Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków  

                      Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich  

                      (EFRROW), pozostała kwota to środki własne gminy.  

 

W 2020 roku rozpoczęto inwestycje: 

1) Budowa wodociągu w msc. Włoszczowice - koszty poniesione w 2020 roku  

to kwota 2900,00 zł - za projekt. 

 

2) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Kliszów i Wola Żydowska - koszty w 2020 

roku to kwota 20.000,00 zł - projekty. 
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Pozyskane fundusze dla placówek oświatowych 

W 2020 roku Gmina Kije aplikowała do Centrum Projektów Polska Cyfrowa  

o bezzwrotne środki na zakup komputerów w ramach projektu Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła 

+. W ramach przekazanej dotacji - 44 999,92zł – zakupiliśmy 14 sztuk laptopów  

z akcesoriami (II tura) oraz 59 764,00 zł w ramach I tury za co zakupiliśmy 17 laptopów  

z akcesoriami oraz 10 modemów z internetem zdalnym. 

 

Gmina aplikowała z powodzeniem do ministerialnego programu „Posiłek w domu  

i w szkole – moduł III” Jako organ prowadzący otrzymaliśmy dotację w kwocie 65 662,48zł  

na kompleksowe wyposażenie kuchni i stołówek w trzech naszych szkołach- w Kijach 

Gartatowicach i Włoszczowicach. W sumie zakupiono sprzęt i wyposażenie za łączną kwotę 

82 087,11 zł. Do szkół trafiły nowe zmywarki, lodówki i inne urządzenia AGD niezbędne  

w codziennej pracy kuchni. Wymieniliśmy też zastawy stołowe i sztućce. 

 

Złożono wniosek do Ministerstwa Edukacji Narodowej o zwiększenie części 

oświatowej subwencji ogólnej. W lipcu 2020 roku gmina otrzymała dodatkowe środki  

w kwocie 35 tysięcy złotych ze środków rezerwy części oświatowej z przeznaczeniem na 

wyposażenie w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej  

z przedmiotów przyrodniczych. Dzięki subwencji doposażono w pomoce dydaktyczne  

z geografii i przyrody Szkołę Filialną w Gartatowicach. 
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Rozdział VIII - Działania informacyjne 

 

Najważniejszym źródłem informacji jest rzetelna, aktualna i łatwo dostępna INFORMACJA. 

Do tego celu służą: 

1) Strona internetowa Gminy, Biuletyn Informacji Publicznej, tablice ogłoszeń. 

W grudniu 2020 roku powstała nowa strona internetowa Gminy Kije. Strona posiada nowe 

właściwości, jest czytelna, ale w głównej mierze została dostosowana do wymogów  ustawy o 

dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z 

dnia 4 kwietnia 2019 r. 

 

2) Lokalne media: telewizja  i prasa 

3) Powiadomienia sms dla mieszkańców 

4) Profil zaufany 

W kwietniu 2020 roku Gmina Kije otrzymała zezwolenie Ministerstwa Cyfryzacji na 

utworzenie   w Urzędzie Gminy w Kijach Punktu Potwierdzania Profilu Zaufanego. Punkt 

cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców, którzy nie muszą udawać się do Urzędu 

Skarbowego, czy do innych oddalonych urzędów w celu potwierdzenia profilu, lub jego 

przedłużenia. Punkt znajduje się w Urzędzie Stanu Cywilnego na parterze Urzędu. 

5) Konsultacje społeczne 

Na terenie gminy Kije w poszczególnych miejscowościach nadawane są nazwy ulic.  

Nazwy ulic funkcjonują już w miejscowości: Kije i Włoszczowice. 

W 2020 roku zgodnie z Zarządzeniem nr 70/2020 WÓJTA GMINY KIJE z dnia  

23 października 2020 roku, przeprowadzono i zakończono w dniu 31 grudnia 2020 roku 

konsultacje społeczne w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Umianowice. 

Zakończenie prac administracyjnych przewiduje się na miesiąc czerwiec 2021. 
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Rozdział IX - Podsumowanie 

 

Gmina Kije, chcąc spełnić oczekiwania mieszkańców, musi stawić czoła trudnemu 

wyzwaniu poprawy warunków życia. Pod tym hasłem kryje się wiele zagadnień związanych  

z zamieszkaniem, wypoczynkiem, rekreacją, infrastrukturą, dbaniem o środowisko naturalne, 

pielęgnowaniem tradycji i kultury. 

Działania promocyjne są dwukierunkowe: skierowane do mieszkańców, których celem 

jest kształtowanie pozytywnego wizerunku gminy, jako miejsca przyjaznego, o wielu 

walorach, w którym warto mieszkać i do którego warto wrócić po zakończeniu nauki; oraz 

promocja zewnętrzna – jej odbiorcami są głównie osoby odwiedzające gminę. 

 

Rok 2020 nie należy oceniać wyłącznie przez pryzmat wykonanych zadań, ale 

również należy postrzegać jako początek kolejnych projektów i inwestycji, bowiem 

wykonano w nim nowe plany i koncepcje na kolejne lata. 

Wyzwania Gminy Kije są duże, ponieważ oczekiwania mieszkańców są coraz większe. 

W sposób strategiczny i przemyślany dążymy do ich realizacji, starając się jednocześnie 

pamiętać o utrzymaniu urokliwego charakteru naszej gminy. 

 


