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Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r.
poz. 559), 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 2021 rok”. Raport ten obejmuje podsumowanie działalności
Wójta Gminy Kije w roku 2021, 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

Położenie i powierzchnia

Województwo – świętokrzyskie
Powiat – pińczowski
Powierzchnia – 100,15 km 2
Liczba ludności: 4324 osób
Liczba sołectw – 20
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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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Dane statystyczne – liczba mieszkańców

Liczba mieszkańców w 2021 roku wynosiła 4324 w tym 2171 kobiet i 2153 mężczyzn.
W podziale na grupy wiekowe:


liczba ludności do 18 lat

- 709

osób,



liczba ludności od 18 lat do 65 lat - 2784

osób,



liczba ludności powyżej 65 lat

osób

- 831

Wg danych z Urzędu Stanu Cywilnego w 2021 roku urodziło się 30 dzieci, natomiast 76
osób zmarło. Notuje się wzrost zgonów nad urodzeniami.
W 2021 roku w USC wydano 255 dowodów osobistych.
Urząd Stanu Cywilnego sporządził 27 aktów małżeństwa (16 konkordatowych
i

11 cywilnych). W 2021 roku jubileusz „Złotych Godów” wraz z wręczeniem „Medali

za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” obchodziło 17 par małżeńskich z terenu Gminy Kije.
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 2021 roku dokonano 88 wpisów do CEIDG, z czego:


Założenia działalności gospodarczej

- 14



Zmiana działalności gospodarczej

- 41



Wykreślenia z Ewidencji

- 14



Inne operacje (wznowienie, zawieszenie)

- 19
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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 2021 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
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corocznie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji
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 2020 rok, rok oceny tj. 2021
i prognozę na 2022 rok. Według stanu na 30 czerwca 2021 r. liczba ludności gminy Kije
wynosiła 4294 osoby z czego 50% stanowiły kobiety i 50 % mężczyźni. Liczba ludności
gminy na dzień 31.12.2021r ( według danych GUS) stanowi 11,2 % ludności powiatu i 0,35%
ludności

województwa.

W latach 2020 –2021 ( wg danych Ewidencji Ludności) liczba ludności spadła o 0,98 %.
Według stanu na 31.12.2021r. stopa bezrobocia w gminie wynosiła 6,4%., natomiast stopa
bezrobocia (według danych GUS za rok 2021) dla powiatu wynosi 6,7%, dla województwa
wynosi 8,5%. Liczba osób bezrobotnych (zarejestrowanych w PUP) w gminie Kije wynosiła
106 w tym 60 % stanowiły kobiety (64 ), 40% stanowili mężczyźni (42). Pomoc i wsparcie w
gminie Kije z pomocy społecznej w 2020r. uzyskały 375 osoby ( tj. 155 rodzin), co stanowiło
8,73% wszystkich mieszkańców gminy. W roku oceny (2021), w stosunku do 2020 roku,
łączna liczba korzystających z pomocy i wsparcia zmniejszyła się o 58 osób (17 rodzin).
Natomiast liczba rodzin, którym przyznano świadczenie z pomocy społecznej zmniejszyła się
w stosunku do roku poprzedniego o 17 rodzin. 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 2021 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 3.929.099 zł i
w porównaniu z rokiem poprzednim zmalała o 31.824,00 zł. Liczba pobierających w roku
oceny zasiłek rodzinny wyniosła 235 rodzin. W stosunku do roku poprzedniego liczba ta
zmalała o 48 rodzin ( co stanowi spadek o 20% w stosunku do roku poprzedniego). Całkowita
kwota przyznanego świadczenia w formie zasiłku rodzinnego wyniosła 1.950.775,28 zł i w
porównaniu z rokiem poprzednim wzrosła o 306.117,33 zł.
W gminie Kije środki finansowe wydatkowane na zadania z zakresu polityki społecznej
wyniosły w 2021 r. 7.679.816zł. Poziom wydatków w stosunku do roku poprzedniego zmalał
o 760.248 zł. Na rok 2022 planuje się wydatkować kwotę 3.492.682zł.
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2) Gminny Program Wspierania Rodziny.
Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 został przyjęty Uchwałą
Nr III/12/18 Rady Gminy w Kijach z dnia 28 grudnia 2018 roku, natomiast Uchwałą Nr
XXXI/235/21 Rady Gminy w Kijach z dnia 27 grudnia 2021r. uchwalono Gminny Program
Wspierania Rodziny na lata 2022-2024.
Program ma na celu wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji
opiekuńczo-wychowawczych, w procesie przywracania zdolności tych

rodzin do

prawidłowego funkcjonowania, w szczególności poprzez pracę z rodziną oraz zapewnienie
pomocy w opiece i wychowaniu dzieci.
Podstawą opracowania Programu Wspierania Rodziny jest art.176 pkt.1 i art.180 pkt.1 ustawy
z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j.:Dz. U.
z 2020r., poz.821 z późn.zm.). Zgodnie z wymienioną ustawą do zadań własnych należy
opracowanie
Celem
w

i

realizacja

głównym

wypełnianiu

3

letnich

programu
funkcji

jest

gminnych

programów

wsparcie

rodzin

opiekuńczo-wychowawczych.

wspierania

przeżywających
Cele

szczegółowe

rodziny.
trudności
programu

to:
1) Poprawa funkcjonowania rodziny oraz warunków socjalnych rozwoju dziecka
w
2)

środowisku
Zapewnienie

rodzinnym.
szczegółowej

ochrony

dzieciom

w

rodzinach

zagrożonych.

3) Podejmowanie działań umożliwiających powrót 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 w tym świetlice środowiskowe, Poradnia Rodzinna, Sąd Rodzinny, Powiatowy
Urząd Pracy, Placówki Służby Zdrowia, Zespół Interdyscyplinarny, Punkt Konsultacyjny ds.
Uzależnień i przemocy w Rodzinie.

.

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2022-2024 finansowany jest ze środków
budżetu Gminy Kije oraz ze środków pozabudżetowych pozyskanych z innych źródeł.
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3) Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminny
Program

Przeciwdziałania

Narkomanii

w

2021

roku

uchwalony

uchwałą

Nr XXI/159/20 Rady Gminy w Kijach z dnia 29 grudnia 2020 roku realizowała Gminna
Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kijach we współpracy z GOPS,
placówkami oświatowymi, instytucjami kultury.
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, uczestniczyła w pracach zespołu
interdyscyplinarnego i grup roboczych na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
oraz realizacji procedury „Niebieska Karta”.
W 2021 roku Komisja odbyła 18 posiedzeń, na których rozpatrywała wnioski złożone przez
rodziny oraz instytucje. W 2021 roku wpłynęło 14 wniosków z prośbą o pomoc rodzinie, skierowanie
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, w wyniku podjętych działań
profilaktycznych:



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



wobec 2 osób prowadzono procedurę „Niebieskiej Karty”;



4 wnioski skierowano do Sądu Rejonowego w Pińczowie o ustalenie faktycznego
stanu odnośnie

uzależnienia od alkoholu i poddania obowiązkowi leczenia

w zakładzie lecznictwa odwykowego.
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Wszystkim osobom zgłaszającym (to osoby współuzależnione) i zgłoszonym Gminna
Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

udzieliła

informacji, gdzie szukać

pomocy psychologicznej i prawnej.
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 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 roku z porad w punkcie konsultacyjnym
udzielono 53 konsultacji:


14 osób uzależnionych lub współuzależnionych od alkoholu udzielono - 16 konsultacji;



3 osoby uzależnione od narkotyków – udzielono 4 konsultacje;



12 osób uzależnionych i motywowanych do podjęcia leczenia – udzielono 13 konsultacji;



15 osób współuzależnionych członkowie rodzin– 16 konsultacji ( 13 kobiet, 2 mężczyzn)



3 osoby doświadczające przemocy (2 ofiary, 1 sprawca) -4 konsultacje;

Punkt Konsultacyjny był czynny trzy razy w miesiącu tj. w pierwszą, drugą i trzecią środę każdego
miesiąca w godzinach 14.30 – 17.30
Komisja prowadziła również instruktaż i zobowiązywała otrzymujących zezwolenia na sprzedaż
alkoholu do przestrzegania zasad obrotu tymi napojami oraz umieszczania stosownych informacji o
zakazie jego sprzedaży: w miesiącu lipcu 2021 przeprowadzono kontrolę 10 punktów sprzedaży oraz
zaopiniowano 5 wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pod względem
zgodności z przepisami prawa.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminny Program
Przeciwdziałania Narkomanii finansowany jest z budżetu Gminy ze środków pochodzących z opłat za
wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Środki te mogą być wydawane tylko
i wyłącznie na realizację tego Programu.
W 2021 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.
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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 2021 roku Gmina
przeznaczyła na ten cel w budżecie kwotę 18 000, 00 złotych.
Po przeprowadzeniu procedury konkursowej, przyznano dofinansowanie dla trzech
Oferentów w formie dotacji w następujących kwotach:
1. Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kije
– 16 000,00 złotych
2. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy we Włoszczowicach – 2 000,00 złotych
Organizacje wykorzystały dotację w całości, rozliczyły się z dotacji terminowo, przedstawiły
sprawozdanie z realizacji zadania wraz z kopiami faktur, które przechowywane są w
Referacie Finansowym Urzędu.
5)Program „Wspieraj Seniora”
Gmina Kije/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kijach realizował w 2021 roku program
„Wspieraj Seniora”- edycja 2021.
W ramach programu pomocą i wsparciem od 2020 roku zostało objętych 5 osób, w tym 3 w
wieku 70 lat i więcej oraz 2 osoby poniżej 70 lat (69 lat). Wszystkie z w/w osób, to osoby
prowadzące 1 – osobowe gospodarstwa domowe, schorowane lub niepełnosprawne,
wymagające pomocy w formie robienia zakupów artykułów spożywczych i środków
czystości, leków, opłaty rachunków. Program „Wspieraj Seniora” przyczynił się do wsparcia
gminy Kije w zapewnieniu usługi wsparcia dla seniorów w wieku 70 lat i więcej a w
uzasadnionych przypadkach dla osób w wieku poniżej 70 lat, którzy w obowiązującym stanie
epidemii zdecydowali się na pozostanie w domu. Osoby w wieku poniżej 70 lat zostały objęte
wsparciem przez pracowników GOPS w Kijach po otrzymanym zgłoszeniu telefonicznym do
OPS – 1 osoba oraz zgłoszenia przez infolinię – 1 osoba, gdyż są to osoby samotnie
gospodarujące, mające trudności w poruszaniu się, z uwagi na zły stan zdrowia oraz fakt
zamieszkiwania w znacznej odległości od sklepów spożywczych (znajdujących się w innych
miejscowościach). Wysokość środków przyznanych na realizację programu „Wspieraj
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Seniora” dla Gminy Kije wyniosła w 2021 roku 13 500,00 złotych. Kwota w całości została
wykorzystana na potrzeby seniorów.
6)Program Rewitalizacji
Program Rewitalizacji został uchwalony Uchwałą Rady Gminy w Kijach Nr XIX/176/16
w dniu 23.11.2016 roku.
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 20142020. 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 2017 roku. 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

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
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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 2021:
a) Liczba nieruchomości sprzedanych w 2021 r. - 3
b) Liczba wydanych decyzji o ustanowieniu trwałego zarządu w 2021 r.: BRAK
c) Ilość zawartych umów dzierżawy gruntów stanowiących własność Gminy Kije
w 2021 r.: 6
d) Ilość zawartych umów najmu lokali w 2021 r.: 5
e) Nieruchomości przejęte pod drogi gminne (w wyniku podziałów nieruchomości
dokonanych na wniosek strony) – 1.
f) Wyodrębnienie samodzielnych lokali (budynek nauczyciela) ul. Szkolna 23 – 4 lokale
- przygotowanie do sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym
na rzecz najemcy – w 2021 - 0
g) Wszczęto 1 postępowanie o rozgraniczenie nieruchomości w miejscowości Stawiany.
Wydano następujące decyzje:
1) Zezwolenia na usunięcie drzew – 3 szt.
2) Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew – 48 szt.
3) Zezwolenia na uprawę konopi – 3 szt.
4) Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach – 3 szt.
9)Program opieki nad zwierzętami
W 2021 roku Rada Gminy w Kijach przyjęła „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kije w 2021 roku”.
W ramach programu:
1) Zapewniono opiekę zwierzętom bezdomnym z terenu Gminy Kije,
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2) Zapobiegano wzrostowi populacji zwierząt bezdomnych,
3) Propagowano ograniczenia i kontrolę rozrodczości zwierząt domowych.
Do schroniska Gabinet Weterynaryjny MEDWET Marcin Komorowicz, ul. Gabrieli Zapolskiej 7/
U4,U5, 25-435 Kielce oddano 13 bezdomnych psów – koszt 29 250.00 zł.
Z dotacją Gminy Kije w Przychodni Weterynaryjnej „ZOONA” lek. wet. Mateusz
Szczepski, Ciecierze 26, 26-020 Chmielnik wykonano 21 zabiegów sterylizacji i 3 kastracji
- koszt 2 400.00 zł.
Do Ośrodka Rehabilitacji dzikich Zwierząt „PTAKOLUB” Dariusz Salwierak, ul. Sienkiewicza 22,
28425 Złota, oddano 2 bociany białe i 1-go błotniaka stawowego – koszt 600.00 zł.

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 2021 roku wydano 249 sztuk zaświadczeń, wypisów, wyrysów z planów.

11)Program „Czyste Powietrze”
Od 2021 roku w Urzędzie Gminy w Kijach działa punkt konsultacyjny Programu „Czyste
powietrze”, w ramach którego mieszkańcy składają wnioski o dofinansowanie wymiany pieca
na inne efektywne źródło ciepła.
Program „Czyste powietrze” ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji
gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła oraz termomodernizację budynków.
Zorganizowano trzy spotkania informacyjne z mieszkańcami gminy w celu uświadomienia
jakie zanieczyszczenia wprowadzamy do atmosfery mając nieefektywne źródło ciepła i w jaki
sposób można je zmienić korzystając z Programu Czyste Powietrze.
W 2021 roku w ramach programu 39 mieszkańców gminy złożyło wnioski o wymianę
źródeł ciepła.
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12) Współpraca z Sądami Rejonowymi
W 2021 roku 5 osób rozpoczęło i zakończyło wykonywanie nieodpłatnych
kontrolowanych prac na cele społeczne, orzeczonych przez Sądy Rejonowe. Czterech
skazanych zaprzestało wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne.
Informacje dotyczące w/w skazanych zostały przekazane do Zespołu Kuratorskiej Służby
Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Pińczowie.
13)Współpraca z Urzędem Pracy
Na podstawie Porozumień z Powiatowym Urzędem Pracy w Pińczowie w sprawie organizacji
praz

społecznie

użytecznych

6

osób

bezrobotnych

z

terenu

naszej

gminy

w okresie od marca do października wykonywało prace społecznie użyteczne rzecz gminy
Kije.
14) Kwalifikacja wojskowa
W dniu 14 czerwca 2021 roku Powiatowa Komisja Kwalifikacyjna w Pińczowie,
w której uczestniczył przedstawiciel Wójta Gminy Kije przeprowadziła kwalifikację
wojskową mężczyzn oraz kobiet z rocznika 2002 z terenu gminy Kije. Wezwano 29
poborowych.
W 10 przypadkach niestawienia się przed komisją przeprowadzono czynności wyjaśniające.
7 poborowych ujęto w „Wykazie osób o nieuregulowanym stosunku do powszechnego
obowiązku obrony”, a w 3 przypadkach wydano Zarządzenie nr 44/2021 Wójta Gminy Kije
w sprawie przymusowego doprowadzenia przez Policję do kwalifikacji wojskowej osób
zameldowanych na terenie gminy Kije.
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Rozdział III - FINANSE GMINY
1) SPRAWOZDANIE z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KIJE za 2021 rok

Budżet Gminy Kije na 2021 rok został uchwalony 29 grudnia 2020 roku uchwałą Rady
Gminy Kije Nr XXI/165/20.
Plan dochodów i wydatków budżetowych przyjęty w/w uchwałą przewidywał:
1/ dochody budżetu gminy w wysokości 23 747 809,00 zł
z tego:
a) dochody bieżące

22 061 264,00 zł

b) dochody majątkowe 1 686 545,00 zł
2/ wydatki budżetu gminy w wysokości

28 603 567,87 zł

z tego:
a) wydatki bieżące

20 551 296,87 zł

b) wydatki majątkowe

8 052 271,00 zł

Deficyt budżetu w wysokości 4 855 758,87 zł, zaplanowano sfinansować przychodami
pochodzącymi z pożyczki w kwocie 2 800 000,00 zł, wolnych środków, jako nadwyżki
środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń
kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 469 213,00 zł,
niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z
rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi
zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z
rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu,
projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 586 545,87 zł.
3/ Przychody 5 633 566,87 zł,

rozchody 777 808,00 zł.

Po dokonanych zmianach w ciągu okresu sprawozdawczego przez Radę Gminy i Wójta
Gminy, plan budżetu wyniósł:
1/ dochody budżetu gminy w wysokości 27 551 291,66 zł
a) dochody bieżące

24 138 330,66 zł

b) dochody majątkowe 3 412 961,00 zł
2/ wydatki budżetu w wysokości 31 751 077,53 zł
a) wydatki bieżące 22 380 726,53 zł
b) wydatki majątkowe 9 370 351,00 zł
3/ deficyt budżetu w wysokości - 4 199 785,87 zł
4/ przychody w wysokości 4 977 593,87 zł
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pożyczki w kwocie 2 800 000,00 zł,
wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy
wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie
1 591 048,00 zł,
niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z
rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi
zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z
rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu,
projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 586 545,87 zł,
5/ rozchody w wysokości 777 808,00 zł
/z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek/.
2)

DOCHODY BUDŻETU GMINY

Plan dochodów na dzień 31.12.2021 r. wynosił 27 551 291,66 zł, został wykonany w kwocie
26 630 145,49 zł co stanowi 96,66 % planu ogółem.
Udział poszczególnych źródeł dochodów w wykonanych dochodach ogółem :
dochody własne

8 857 438,84 zł tj.

32,26 %

subwencje ogólne 8 317 454,00 zł tj.

31,23 %

dotacje celowe

35,51 %.

Inne środki

9 455 252,65 zł tj.

996 273,80 zł tj. 3,74 %

Dochody bieżące plan 24 138 330,66 zł zrealizowano w wysokości 24 368 732,00 zł, co
stanowi 100,95 % planu oraz 91,51 % wykonanych dochodów ogółem. Dochody własne
zostały wykonane w wysokości 8 857 438,84 zł, co stanowi 103,64 % planu.
Dochody majątkowe osiągnięto w wysokości 2 261 413,49 zł co stanowi 66,26 % planu
oraz 8,49% wykonanych dochodów ogółem
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3)

WYDATKI BUDŻETU GMINY

Plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wyniósł 31 751 077,53 zł, wykonanie
23 497 111,72 zł co stanowi 74,00 %.
Struktura wydatków wg podziału na zadania bieżące i majątkowe:
Udział w
L p Rodzaj wydatków

Plan po
zmianach

Wykonanie

%

wykonanych
wydatkach
ogółem w %

1

Wydatki bieżące

22 380 726,53

20 140 647,07 89,99

85,72

7 268 945,60

6 945 554,71

95,55

29,56

848 807,87

99,68

3,61

154 335,00

57 738,35

37,41

14 105 945,93

12 288 546,14 87,12

9 370 351,00

3 356 464,65

35,82

14,28

508 719,00

500 520,93

98,39

2,13

31 751 077,53

23 497 111,72 74,00

w tym:
- wynagrodzenia i
pochodne
- udzielone dotacje na
zadania bieżące i fundusz
celowy
- wydatki na obsługę długu 851 500,00
- pozostałe wydatki

2

Wydatki majątkowe

0,25
87,12

- w tym dotacje celowe

Ogółem

100,00
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4) PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Plan przychodów 4 977 593,87 zł, wykonanie 5 322 306,24 zł tj. 106 93 % w tym z
tytułu:
inne źródła / wolne środki / 4 735 760,37 zł
niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z
rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi
zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z
rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu,
projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 586 545,87 zł
Plan rozchodów 777 808,00 zł, wykonanie 777 808,00 zł tj. 100,00 % z
przeznaczeniem na:
spłatę kredytów i pożyczek
5) ZOBOWIĄZANIA

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne z tytułu:
zaciągniętych kredytów

4 286 832,00 zł

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

wraz

z pochodnymi 1 106 000,93 zł
Łączne zadłużenie Gminy z tytułu pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2021 roku wyniosło
4 286 832,00 zł co stanowi 16,10 % wykonanych dochodów. Łączna kwota spłat zobowiązań
(raty pożyczek i kredytów 7778 08,00 zł, odsetki 57 738,35 zł) wyniosła 835 546,35 zł co
stanowi 3,14 % wykonanych dochodów.
Rok 2021 zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 3 133 033,77 zł.
Zachowana została relacja wnikająca z art. 242 ust. 2 ufp.
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.
W 2021 roku łączne wydatki w ramach funduszu sołeckiego wyniosły 345 585,76 zł w tym:
- wydatki bieżące 237 519,94 zł
- wydatki majątkowe 108 065,82 zł.
Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków budżetu gminy za 2021 rok zostało
przedstawiane w sprawozdaniu finansowym.
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Najważniejsze zadania zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w poszczególnych
sołectwach:

Borczyn

Wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej.

Czechów

Wykonanie wylewki i położenie płytek w świetlicy wiejskiej.

Gartatowice

Zakup i montaż 2 klimatyzatorów.
Montaż furtki na placu zabaw,
Zakup materiałów do remontu i wyposażenia świetlicy wiejskiej.

Gołuchów

Wykonanie toalety,
Zakup i montaż klimatyzatorów.

Górki

Wykonanie ogrodzenia, bramy i furtki na placu zabaw.

Hajdaszek

Położenie płytek wokół budynku świetlicy wiejskiej.

Janów

Ogrodzenie placu zabaw

Kije

Montaż tablic informacyjnych,
Wynajem kabiny Toi Toi,
Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej,
Zakup kosy spalinowej,
Wykonanie remontu schodów.

Kliszów

Zakup materiałów i kostki do świetlicy wiejskiej,

Kokot

Wykonanie dokumentacji budowy świetlicy,
Zakup kamienia na drogę.

Lipnik

Wykonanie ogrodzenia, furtki na placu zabaw,
Zakup ławek,
Zakup i montaż barierek obok zbiornika wodnego.

Rębów

Wymiana 2 drzwi zewnętrznych,
Położenie kostki brukowej przed remizą,
Montaż furtki na placu zabaw,
Zakup stali na remont bramy.
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Samostrzałów

Położenie płytek w świetlicy,
Zakup tablicy ogłoszeniowej,
Zakup kamienia na drogę.

Stawiany

Remont schodów do świetlicy,
Montaż ogrodzenia i zakup bramy,
Remont przepustu drogowego.

Umianowice

Wymiana okien i drzwi w świetlicy wiejskiej,
Wymiana uszkodzonej krokwy na dachu,
Zakup stołów.

Wierzbica

Wykonanie remontu schodów zewnętrznych do świetlicy,
Montaż ogrodzenia, bramy i 2 furtek wokół budynku świetlicy
wiejskiej.

Włoszczowice

Przeznaczenie funduszu sołeckiego na zakup samochodu dla OSP

Wola Żydowska Zakup kamienia na drogę,
Remont schodów i położenie chodnika przy świetlicy wiejskiej.
Wymysłów

Ogrodzenie placu zabaw,
Zakup i montaż piłkochwytów.

Żydówek

Zakup garażu, wykonanie podbudowy,
Zakup opału, materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej.
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Rozdział IV - Edukacja publiczna
Gmina Kije jest Organem Prowadzącym Zespół Placówek Oświatowych w Kijach,
w skład którego wchodzą: Szkoła Podstawowa w Kijach - klasy I-VIII wraz z filiami
1) Szkoła Filialna w Gartatowicach - klasy I- VI i oddziałem przedszkolnym
2) Szkoła Filialna we Włoszczowicach - klasy l-IV
3) Przedszkole w Kijach
4) Przedszkole we Włoszczowicach
1. Stan i organizacja szkół podstawowych na dzień (01.09.2021r)
Liczba
Lp.

Wyszczególnienie

2.

3.

Szkoła
Podstawowa Kije
Szkoła

Szkoła

III

IV

V

VI

VII

VIII

uczniów

20

22

17

21

23

15

55

52

225

2

9

6

5

10

6

-

12

8

8

11

-

-

-

38

6
39

4

Razem liczba uczniów w szkołach
na terenie Gminy Kije

II

-

Filialna

Włoszczowice

I

11

Filialna

Gartatowice

Liczba

oddzia
łów

1.

Liczba uczniów w klasach

302

W Szkole Filialnej w Gartatowicach 7 uczniów to dzieci uczęszczające do szkoły z terenu
gminy Pińczów.
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W Gminie Kije w 2021r. działały dwa przedszkola – Przedszkole w Kijach, Przedszkole we
Włoszczowicach oraz Oddział Przedszkolny w Gartatowicach.
Stan organizacji przedszkoli i punktów przedszkolnych (stan na 01.09.2021r.)
Lp.

1

2.

3.

Wyszczególnienie

Przedszkole Kije

Liczba

Podział grupy, Liczba

oddziałów

wiek

grupie

1 oddział „0”

18

2 grupy

47

Poniżej „0”

1 odział 2 „0”

10

Włoszczowice

grupy

Poniżej „0”

25

1

„0”

28

Gartatowicach

liczba

65

Przedszkole

Oddział przedszkolny w

w Ogólna

Razem

Budynki oświatowe spełniają warunki bezpieczeństwa i higieny pracy. Sale

35

28
128

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 odbywają się
jednozmianowo, zgodnie z przepisami BHP. W 2021r. na terenie szkół nie doszło do żadnych
poważnych wypadków z udziałem uczniów, czy nauczycieli.
2. Zatrudnienie
W 2021r. w Zespole Placówek Oświatowych w Kijach zatrudnionych było 63 osoby (stan na
XII/2021r.). Byli to nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi. W przeliczeniu na etaty
38,72 etatu to nauczyciele, 19,63 etatu to pracownicy administracji i obsługi w tym w sezonie
grzewczym zatrudniamy 3 palaczy w Szkole Podstawowej w Kijach oraz 1 palacza w SF
Gartatowicach.
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3. Nauka zdalna
Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało elastyczne przepisy, dzięki którym dyrektorzy
szkół i placówek mogli swobodnie organizować naukę z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość. Dyrektor otrzymał możliwość zawieszenia zajęć tradycyjnych
stosownie do skali zagrożenia epidemicznego i związanych z tym potrzeb oraz możliwości
organizacyjnych. Uczniowie uczyli się zdalnie, hybrydowo i stacjonarnie.
4. Dowożenie
W Gminie Kije dowożeni są uczniowie Szkoły Podstawowej w Kijach oraz do Szkoły
Filialnej w Gartatowicach oraz dzieci 6 – letnie i 5- letnie z Przedszkola w Kijach i Oddziału
Przedszkolnego w Gartatowicach. Dowóz i odwóz odbywa z wykorzystaniem trzech
autobusów, zgodnie z harmonogramem ustalonym przez dyrektora Zespołu.
Uczniowie oczekujący na odwóz przebywają na świetlicy szkolnej pod opieką
nauczyciela. Dowóz uczniów od 01 września 2021r. do szkół i przedszkoli na terenie Gminy
Kije odbywa się na podstawie zakupu biletów miesięcznych finansowanych przez Urząd
Marszałkowski w Kielcach. Przewoźnik, który świadczy usługę to firma VICOTRANS WIKTOR WARZECHA, Gartatowice 40, 28-404 Kije, która została wyłoniona drogą
przetargową. Od września w każdej miejscowości zostały wstawione nowe znaki
przystankowe, a także powstały nowe przystanki.
5.Dożywianie
We wszystkich placówkach ZPO w Kijach funkcjonują stołówki szkolne, zapewniające
uczniom możliwość spożywania śniadań oraz obiadów. Posiłki przygotowywane w
stołówkach szkolnych przeznaczone są dla uczniów korzystających z pełnopłatnych posiłków
oraz osób mających refundację z GOPS-u. W roku 2021r. ze względu na pandemię COVID19 działalność stołówek w szkołach została ograniczona, ponieważ uczniowie większość
czasu uczyli się zdalnie. Ze stołówek szkolnych korzystało:
Szkoła Podstawowa w Kijach – 133 uczniów (w tym refundacja GOPS Kije 23
uczniów) .Szkoła Filialna w Gartatowicach z oddziałem przedszkolnym – 49 uczniów (w tym
refundacja GOPS 4 uczniów), Szkoła Filialna we Włoszczowicach – 39 uczniów (w tym
refundacja GOPS Kije 2 uczniów), Przedszkole w Kijach – 70 uczniów (w tym refundacja
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GOPS Kije 2 uczniów), Przedszkole we Włoszczowicach – 35 uczniów (refundacja GOPS
Kije 0 uczniów).
6. Efekty nauczania
Epidemia koronawirusa spowodowała nie tylko zawieszenie tradycyjnych zajęć w szkołach,
ale wymusiła również zmianę harmonogramu egzaminów. Egzamin ósmoklasisty odbył się w
dniach 25-27 maja 2021 roku. Ze względu na bezpieczeństwo uczniów i nauczycieli podczas
egzaminów obowiązywały szczegółowe wytyczne sanitarne opracowane przez MEN, CKE,
GIS. Egzamin przebiegał, bez zastrzeżeń zgodnie z procedurami oraz wytycznymi w zakresie
przeciwdziałania zagrożeń COVID-19.
Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2021– Szkoła Podstawowa w Kijach
Część

Szkoła %

Powiat%

Województwo%

Kraj%

Język polski

60

57

59

60

Matematyka

49

45

47

47

Język angielski

63

60

65

66

Ósmoklasiści Szkoły Podstawowej w Kijach w 2021 osiągnęli bardzo dobre wyniki
edukacyjne na egzaminie. Wynik uzyskany przez uczniów naszej szkoły

jest

satysfakcjonujący i pozwolił na uzyskanie kolejny raz I miejsca w powiecie. Są to wyniki
powyżej średniej powiatu, z matematyki oraz języka polskiego przewyższają również średnią
województwa.
7. Konkursy, sukcesy
W roku 2021 uczniowie ZPO w Kijach uczestniczyli w wielu konkursach przedmiotowych,
plastycznych,

artystycznych,

które

służyły

realizacji

programu

profilaktyczno-

wychowawczego. Najważniejszym osiągnieciem uczniów Szkoły Podstawowej w Kijach w
roku szkolnym 2020/2021 był sukces w konkursie przedmiotowym z informatyki, gdzie 1
uczeń uzyskał tytuł laureata, 2 uczniów uczestniczyło w II etapie konkursu. Tak wysokie
wyniki stanowią nie tylko o indywidualnym sukcesie uczniów, ale również całej szkoły, a w
szczególności nauczycielki informatyki, która

przygotowywała uczniów, Pani Tamary

Piotrowskiej.

24

Inne konkursy w których uczniowie ZPO w Kijach osiągnęli znaczące sukcesy:
- „ Czyste świętokrzyskie” organizowany przez WFOŚ i GW- I miejsce (SF Włoszczowice);
- „Na ochronie środowiska twoje zdrowie zyska” organizowane przez starostwo Powiatowe
w Pińczowie, I i II miejsce – uczniowie SF Włoszczowice; II miejsce uczennica Przedszkola
w Kijach;
- „Świętokrzyskie liczy się dla Polski” – kl. II i III. I miejsce zajęła kl. III (SF Włoszczowice)
- Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Liczymy się dla Polski” organizowanym przez
Chorągiew Kielecką ZHP we współpracy z Urzędem Statystycznym w Kielcach. Laureatka
uczennica klasy V SP w Kijach;
- Ogólnopolski Konkurs „List do Taty”, którego organizatorem była Komisja Rodziny,
Polityki Senioralnej i Społecznej we współpracy z Fundacją Cyryla i Metodego – Inicjatywa
Tato.Net. oraz senatorowie, którzy przeprowadzili go w swoich okręgach wyborczych.
Patronat honorowy nad konkursem objął Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak. Cel
konkursu to propagowanie odpowiedzialnego ojcostwa, zaś jego przedmiotem była praca
pisemna na temat: „Kim jest i co dla mnie znaczy mój tata?”, opisująca relacje z ojcem.
Spośród 2800 nadesłanych prac, wyłoniona została finałowa grupa zwycięskich uczniów a
wśród nich Kaja Kudasiewicz- uczennica klasy V Szkoły Podstawowej w Kijach.
8. Stypendia
Istotne znaczenie w motywowaniu uczniów do nauki stanowi możliwość uzyskania
stypendium dla zdolnych uczniów i nagród rzeczowych.
Podstawa prawna do przyznawania stypendiów dla uczniów Zespołu wynika z ustawy o
systemie oświaty oraz uchwały Rady Gminy w Kijach Nr V/27/10/2019 z dnia 25 lutego 2019
roku w sprawie warunków i trybu przyznawania uczniom rocznego stypendium naukowego
im. Ks. prof. Józefa Kudasiewicza ze środków Gminy Kije.
Uczniowie osiągający wysokie wyniki sportowe mogą również otrzymać stypendium
sportowe na podstawie zarządzenia Nr 2/2017r Dyrektora ZPO w Kijach z dnia 28 marca
2017 roku.
W

roku szkolnym 2020/2021 stypendium naukowe im. prof. Ks. J. Kudasiewicza dla

uczniów szczególnie uzdolnionych (w wysokości 800-1200zł) otrzymało 2 uczniów;
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18 uczniów z Zespołu Placówek Oświatowych w Kijach otrzymało stypendium naukowe za
wyniki w nauce oraz inne osiągnięcia (w wysokości 100zł - 240zł).
Jedna uczennica uzyskała stypendium sportowe (240 zł) za wyniki uzyskane w zawodach i
konkursach o randze wojewódzkiej i ogólnopolskiej w akrobatyce sportowej i skokach na
ścieżce.
9.Formy aktywności uczniów:
Szkolny Klub Sportowy
W placówkach Zespołu w 2021r realizowano program „Szkolny Klub Sportowy”
finansowany przez Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Kielcach. Program ma na celu
umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć
sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania
fizycznego w danej szkole. W Zespole zajęcia prowadzili nauczyciele wychowania
fizycznego w Szkole Podstawowej w Kijach – zajęcia taneczne, zajęcia z piłki nożnej,
ręcznej, siatkówki, lekkoatletyki, Szkoła Filialna we Włoszczowicach – zajęcia z łucznictwa.
Program polega na zorganizowaniu i prowadzeniu zajęć sportowych w grupach minimum 15osobowych. W ramach programu szkoła nieodpłatnie udostępniała sprzęt sportowy oraz
obiekty sportowe niezbędne do prowadzenia zajęć.
Umiem pływać
Szkoła Podstawowa w Kijach uczestniczyła w

programie powszechnej nauki pływania

„Umiem pływać” finansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w Warszawie, Urząd
Marszałkowski WŚ w Kielcach, a organizowanego przez Wojewódzki Szkolny Związek
Sportowy w Kielcach. W programie uczestniczyli uczniowie ze wszystkich klas trzecich z
placówek na terenie Gminy Kije. Program polegał na cyklicznych wyjazdach na basen.
Koordynatorem tego przedsięwzięcia była pani Monika Pawlikowska. Zajęcia te umożliwiły
uczniom naukę pływania pod okiem wykwalifikowanych Instruktorów, jak również stanowiły
alternatywę spędzania miło czasu poza szkołą ze swoimi rówieśnikami w sportowej zabawie i
rywalizacji.
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Harcerstwo
W Szkole Podstawowej w Kijach prężnie działa 30 DH im. Tadeusza Kościuszki w Kijach. W
działalność harcerską zaangażowanych jest wielu uczniów, którzy bardzo chętnie uczestniczą
we podejmowanych przez drużynę działaniach. W roku szkolnym 2020/2021 w okresie nauki
stacjonarnej oraz zdalnej zrealizowali oni niżej wymienione przedsięwzięcia:


Oddanie hołdu bohaterom w rocznicę wybuchu II Wojny Światowej, zaciągnięcie
warty przez harcerzy przy grobie BCH w Kijach, zapalenie znicza pamięci.



Udział w prelekcji i wystawie harcerskiej zorganizowanej przez Miejsko Gminną
Bibliotekę Publiczną i Wojewódzką Bibliotekę Pedagogiczną z filią w Pińczowie z
okazji

110-lecia założenia „Zastępu Kruków”, które były początkiem powstania

drużyny harcerskiej w Polsce.


Udział w kweście na rzecz funduszu stypendialnego Fundacji „Dzieło Nowego
Tysiąclecia”.



Porządkowanie cmentarza przed Dniem Wszystkich Świętych.



„Tym, którzy odeszli” – przygotowane specjalnych laurek ułożonych w kolaż i
złożenie ich na grobach żołnierzy, harcerzy, nauczycieli i księży. Zapalenie zniczy,
zaciągnięcie warty.



Zorganizowanie pomocy dla zwierząt – przekazanie darów do

Schroniska dla

Bezdomnych Zwierząt w Dyminach.


Udział online w obchodach 103 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.



Akcja harcerska „Dla Niepodległej” – challange ZHP Pińczów.



Przygotowanie uroczystej oprawy liturgicznej na dzień 11 listopada 2021 r.



Zorganizowanie akcji online „W oczekiwaniu na Mikołaja”- przesłanie zdjęć w stroju
Mikołaja, wykonanie kolaży.



Pomoc w przygotowaniu i udział w uroczystości Niepokalanego Poczęcia
Najświętszej Maryi Panny.



Odebranie „Światełka betlejemskiego” z rąk dh.phm. Anny Steckiewicz komendant
Hufca ZHP Pińczów.



Uroczyste wprowadzenie Światła Betlejemskiego do kościoła parafialnego –
przekazanie światełka mieszkańcom Parafii.



Organizacja akcji charytatywnych: „Pomoc dla potrzebujących mieszkańców naszej
Gminy” (współpraca z Caritas Kielce, GOPS Kije); „Szlachetna Paczka”.
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Nawiązanie współpracy z Domem Dziecka w Nagłowicach – przekazanie paczek
bożonarodzeniowych.



Przygotowanie kartek świątecznych z okazji świąt Bożego Narodzenia – akcja online.



Współorganizowanie półkolonii feryjnych dla dzieci kl. IV Szkoły Podstawowej –
przygotowanie tygodniowego planu pracy:



- ognisko na świeżym powietrzu dla uczestników półkolonii,



-wycieczka do „Mini Zoo” przy parafii w Kijach,



- gry i zabawy integracyjne.



Udział w konkursie ZHP Chorągwi Kieleckiej z okazji Dnia Myśli Braterskiej –
przygotowanie kartek- akcja online. Zdobycie wyróżnienia przez

Magdalenę

Blicharską.


Przygotowanie

krótkiego

programu

poetyckiego

poświęconego

niezłomnym

bohaterom naszej Ojczyzny. Udział w uroczystej Mszy Św., zapalenie znicza pamięci
na Starym Cmentarzu w Kijach.


Dokarmianie ptaków- współpraca z leśniczym Jarosławem Lesiakiem.



Wykonanie kartek świątecznych i palm wielkanocnych z okazji świąt wielkanocnych,
przesłanie zdjęć, wykonanie kolaży.



Udział w akcji online z okazji 16 rocznicy śmierci św. Jana Pawła II. Zapalenie
symbolicznego znicza pamięci.



„Czuwaj dla Ziemi”. Udział w akcji organizowanej przez Główną Kwaterę ZHPzbieranie śmieci w swojej okolicy, wykonanie plakatów promujących ochronę
środowiska.



Nawiązanie współpracy ze strażakami OSP i Kołem Gospodyń Wiejskich w
Umianowicach i wspólne sprzątanie okolicy.



Udział w konkursie „Walcz ze smokiem” zorganizowanym przez Hufiec ZHP
Pińczów



Udział w gminnej akcji „Posprzątajmy Gminę Kije”.



Udział w uroczystych obchodach Święta Konstytucji 3 Maja oraz Matki Bożej –
Królowej Polski. Przygotowanie oprawy liturgicznej Mszy Św. za Ojczyznę oraz
krótki montaż słowny o tematyce religijno – historycznej.



Udział w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym „Liczymy się dla Polski”
organizowanym przez Chorągiew Kielecką ZHP we współpracy z Urzędem
Statystycznym w Kielcach. Laureatką konkursu została Kaja Kudasiewicz.
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Zorganizowanie akcji online „Laurka dla Mamy” z okazji Dnia Matki.



Z pomocą dla bardzo chorej młodej mamy- pilna akcja zbierania zakrętek.



Udział w I Rajd Smerfów w Pińczowie organizowanym przez Hufiec ZHP Pińczów.



Zorganizowanie wyjazdu harcerzy do kina Helios w Kielcach.



Udział w spływie kajakowym na Nidzie.



Wyprawa na Łysicę, zdobycie pierwszej z Korony Polskich Gór.



Przygotowanie i nagranie wraz z uczniami SP w Kijach spotu z okazji 900 -lecia
parafii w Kijach.



Przygotowanie oprawy liturgicznej na Jubileusz 900 -lecia istnienia parafii Kije.



Wydanie albumu „Klejnot w Koronie Ponidzia. 900 - lecie parafii w Kijach”zakończenie projektu innowacyjnego.



Oddanie hołdu poległym w obronie Ojczyzny w 77 rocznicę bitwy pod
Umianowicami.



Udział w obozie harcerskim Stegna 2021.

Opiekunkami 30 DH im. Tadeusza Kościuszki są dr.pwd. Agata Kudaisiewicz i dh.phm.
Wiesława Zając.

10)Programy na rzecz placówek oświatowych
1) Owoce i warzywa w szkole, Szklanka mleka. Do placówek Zespołu nieodpłatnie
dostarczane były owoce i warzywa oraz mleko i przetwory mleczne

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 Jacek
Sochacki. W roku 2021 stosowne produkty dostarczane były przez okres nauki stacjonarnej
poszczególnych uczniów.

29

2) Doposażenie klasy w Szkole Filialnej we Włoszczowicach w ramach “Programu z
zakresu edukacji ekologicznej dla uczestników konkursu “Czyste
Świętokrzyskie”
Koszt całkowity 3 952,80 zł
Dofinansowanie 3, 949,80 zł
Termin realizacji od 15.10.2021 do 15.10.2022
3) Laboratorium Przyszłości
W Zespole Placówek Oświatowych szkoły biorą udział w projekcie „Laboratorium
Przyszłości” jest to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki
we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Założeniami
projektu jest to stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób
ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu
zainteresowań. Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu
wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia,
inżynieria, sztuka oraz matematyka). W ramach Laboratoriów Przyszłości organy prowadzące
szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe, dzięki któremu miliony polskich uczniów
będą mogły uczyć się poprzez eksperymentowanie i zdobywać w ten sposób praktyczne
umiejętności. Wsparcie będzie przekazane jeszcze w 2021 roku w całości z góry - bez
konieczności wniesienia wkładu własnego dla poszczególnych placówek:
- SP Kije

- 70.000,00zł

- SF Gartatowice – 30.000,00zł
- SF Włoszczowice – 30.000,00zł
4) Poznaj Polskę


23 listopada 2021 roku uczniowie kl. I-III byli na wycieczce w Sandomierzu w
ramach projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej i Nauki „Poznaj Polskę”.
Całkowity koszt wycieczki edukacyjnej wyniósł: 5.350,00zł, przyznana kwota
wsparcia finansowego z MEiN to 4.280,00zł , wysokość finansowego wkładu
własnego to 1.070,00zł.



W dniach 8 -10 grudnia 2021 roku

45-osobowa grupa uczniów ze Szkoły

Podstawowej w Kijach w tym liczna grupa harcerzy, miała okazję poznać stolicę
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Polski - Warszawę. Całkowity koszt wycieczki edukacyjnej wyniósł: 18.750,00zł,
przyznana kwota wsparcia finansowego z MEiN to 15.000,00 złotych, wysokość
finansowego wkładu własnego to 3.750,00zł.


Ponadto wychowawcy poszczególnych klas organizowali wycieczki szkolne bliższe i
dalsze, apele gry i zabawy, turnieje sportowe, jasełka, wyjazdy do filharmonii
zgodnie z kalendarzem uroczystości szkolnych. Działała biblioteka szkolna.



W dniu 08.10.2021 Europejski Dzień Języków Obcych dla klas VII i VIII .
Organizatorkami Konkursu były nauczycielki języków obcych p. Małgorzata Hynek,
p. Regina Boksa i p. Aneta Palińska-Kopycka.

Remonty
We wszystkich placówkach na terenie Gminy Kije zostały wymienione ogrodzenia na kwotę
120.000,00 złotych a w Szkole Filialnej we Włoszczowicach przeprowadzono remont węzła
sanitarnego na kwotę 34.000,00 złotych.
Rozdział V – Realizacja uchwał Rady Gminy w Kijach
W 2021 roku odbyło się 10 sesji Rady Gminy w Kijach. Rada Gminy podjęła 77 uchwał.
Zgłoszono 26 interpelacji.

Rozdział VI – Organizacje społeczne, promocja
1) Wykaz stowarzyszeń i kół gospodyń wiejskich.
W 2021 roku na terenie gminy funkcjonowało Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kije, które
aktywnie włączyło 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. Stowarzyszenie pozyskało w 2021 roku
środki na następujące działania:
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Trzeci wiek to nie granica - pakiet aktywny dla seniorów, blisko 100 seniorów z
terenu gminy Kije brało udział w projekcie realizowanym przez SRGK.
Stowarzyszenie otrzymało nań dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa
w wysokości 15 tysięcy złotych. W ramach projektu seniorzy brali udział w zajęciach
z gimnastyki rehabilitacyjnej, aqua aerobiku na basenie w Morawicy, wyjechali na
wycieczkę meleksami po Sandomierzu, a także wyjechali na spektakl do kieleckiego
teatru. Dodatkowo w ramach środków odbyła się impreza integracyjna dla seniorów i
członków Stowarzyszenia połączona z 20-leciem organizacji.



Od wnuka do seniora – zdrowe i aktywne pokolenia - w ramach zadania
Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kije zorganizowało warsztaty fotograficzne dla
seniorów i ich wnuków. Zakupiono aparat fotograficzny, zorganizowano wspólną
wycieczkę do Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie, a także zajęcia ruchowe dla
starszych i młodszych wraz z poczęstunkiem. Na ten cel Stowarzyszenie otrzymało 7
tys. zł. Ze środków Wojewody Świętokrzyskiego.



Odsłaniamy, co skryte - oznakowanie Przyrodniczej Ścieżki Klubu 4H – to
kolejny projekt realizowany przez SRGK, na który stowarzyszenie pozyskało środki w
wysokości 8000 zł z puli Samorządu Województwa. Dzięki nim udało się oznakować
dojazd do atrakcji przyrodniczych Gminy Kije oraz ustawić tablice informacyjne w
kilku lokalizacjach takowych atrakcji.

Koła gospodyń wiejskich
Mieszkanki gminy działają w kołach gospodyń wiejskich. Łącznie funkcjonuje 11 kół
gospodyń wiejskich w miejscowościach: Kije, Czechów, Kokot, Kliszów, Gartatowice,
Gołuchów, Górki, Rębów, Umianowice, Wola Żydowska i Żydówek, Stowarzyszenie Kobiet
Wsi Włoszczowice. Z uwagi na pandemię w 2021 roku działalność kół gospodyń i
stowarzyszeń była ograniczona. Panie z kół gospodyń wiejskich włączają się w życie
mieszkańców, uczestniczyły w organizowanych uroczystościach samorządowych

i

kościelnych.
KGW w Umianowicach pozyskało środki z Świętokrzyskiego Funduszu Lokalnego na
realizację cotygodniowych spotkań przy kawie dla mieszkańców sołectwa oraz pozostałych
miejscowości tzw. Letnia Kawiarenka. W ramach projektu gospodynie zakupiły ekspres do
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kawy, komplety kawowe i herbaciane. Przy kawie, herbacie i wypiekach mieszkańcy
spotykali się w świetlicy wiejskiej w Umianowicach. Spotkania były okazją do wymiany
pomysłów, wspólnej integracji międzypokoleniowej, czy scenerią do zorganizowania
Andrzejek, Dnia Kobiet i innych uroczystości.
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
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.
Wszystkie jednostki OSP 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 2021 roku wyniosły 612 337,48 zlotych (w tym dotacja do
samochodu dla OSP we Włoszczowicach w kwocie 485 000,00 złotych) 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
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.
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3 ) Oferta kulturalna dla mieszkańców (działalność Samorządowej Instytucji
Kultury - SIK „Kasztelania” i Biblioteki)
Gminna Biblioteka Publiczna im. Wiesława Myśliwskiego w Kijach została powołana
w 1947 roku. Jest wpisana do Rejestru Instytucji Kultury. Przy bibliotece głównej działają
dwie filie: w Czechowie i w Stawianach. Działalność Filii w Kliszowie jest zawieszona.
Nadzór

merytoryczny

sprawuje

Wojewódzka

Biblioteka

Publiczna

im. W. Gombrowicza w Kielcach. Wszystkie placówki biblioteczne na terenie gminy
posiadają dobrą lokalizację, w centrum miejscowości.
I. KSIĘGOZBIÓR
Przybytki zainwentaryzowane
od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021
Uwagi
WARTOŚĆ
ZAKUPY
DARY
Inne
RAZEM
wartość w zł.
wpływy
PRZYBYTK
wartość w zł.
wartość w
ÓW
zł.
Kije
11226,55
1268,44
36,90 12531,89
Czechów
2742,34
341,50
0,00 3083,84 Dane z Mak+
Stawiany
1740,02
0,00
0,00 1740,02 Dane z Mak+
RAZEM
15708,91
1609,94
36,90 17355,75
W księgach inwentarzowych Gminnej Biblioteki Publicznej im. Wiesława Myśliwskiego w
Kijach oraz Filii w Czechowie i w Stawianach w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia
2021 zainwentaryzowano łącznie 1184 książki, na kwotę 17355,75 złotych, w tym 859
książek pochodzi z zakupu (468 – ze środków budżetowych, 391- ze środków
ministerialnych). Ze środków budżetowych na zakup wydano kwotę 8'508,00 zł., a ze
środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 7'200,00 złotych. 325 książek
stanowią dary i inne wpływy dla biblioteki (o wartości 1'646,84 zł.).
Przy wyborze książek kierowano się preferencjami czytelników. Na bieżąco prowadzono listę
propozycji do kolejnych zakupów. Zatem dnia 31 grudnia 2021 r. stan księgozbioru (Kije,
Czechów, Stawiany, Kliszów) wynosił 23527 książek. W księdze inwentarzowej Filii
Bibliotecznej w Kliszowie wpisano 1422 książki.
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II. CZYTELNICTWO

W okresie objętym sprawozdaniem zarejestrowano w GBP im. W. Myśliwskiego Kijach 341
użytkowników. Najliczniejszą grupę stanowili czytelnicy w przedziale wiekowym 25-44 lat.
W okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 odnotowano 5255 wypożyczeń. Liczba odwiedzin
wyniosła 5508. Czytelnia odnotowała 888 udostępnień na miejscu, udzielono 1073
informacji. Liczba wypożyczeń na 100 mieszkańców wynosi 5255:4288x100= 122
III. KOMPUTERYZACJA

Biblioteka oraz filie są skomputeryzowane i mają dostąp do internetu. Obsługiwane są przez
system biblioteczny MAK+. Dostęp do bazy dla użytkowników jest możliwy pod adresem
szukamksiążki.pl. Procent skatalogowanego księgozbioru łącznie w bibliotece głównej i
filiach wynosi 83,87 %. W Kijach księgozbiór przeszedł gruntowną selekcję, więc 98.63%
wprowadzono do systemu. W ramach projektu e-usługi Biblioteka główna i filie zostały
wyposażone w laptop, oprogramowanie Office: Home & Business, 4 urządzenia
wielofunkcyjne, 3 drukarki do kodów kreskowych, 3 czytniki kodów kreskowych, 3 zasilacze
awaryjne UPS, oraz karty dla czytelników w ilości 1000 sztuk.
IV. IMPREZY I FORMY PROMOCJI
 Udział w kolejnej edycji akcji "Mała Książka - Wielki Człowiek"


Rozstrzygnięcie konkursu na Najlepszego Czytelnika roku 2020 i wręczenie nagrody,
kontynuacja konkursu w 2021 r.



Cykliczne przeglądy nowości wydawniczych



Prowadzenie fanpage FB biblioteki - przekazywanie informacji o ogólnopolskich
i międzynarodowych wydarzeniach kulturalnych oraz ważnych rocznicach (np. Dzień
Nauki Polskiej, Dzień Języka Ojczystego, Międzynarodowy Dzień Przytulania
Bibliotekarzy, Międzynarodowy Dzień Pisarzy, 81. Rocznica Zbrodni Katyńskiej,
Powstanie w Getcie Warszawskim, Międzynarodowy Dzień Ziemi, Światowy Dzień
Książki i Praw Autorskich, Plebiscyt z okazji XX-lecia kampanii CPcd )



Dołączenie do systemu Academica - jest to cyfrowa wypożyczalnia
międzybiblioteczna książek i czasopism naukowych. Można u nas skorzystać z
jednego terminala, przy którym dostępne są publikacje chronione prawami autorskimi.
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Z publikacji naukowych na wolnej licencji można korzystać z dowolnego stanowiska
komputerowego podłączonego do intenetu, na stronie www.academica.edu.pl .


Udział w akcji Kinder - "Przerwa na wspólne czytanie" - otrzymaliśmy 2 pufy do
Kącika Malucha



Obchody XVIII Tygodnia Bibliotek (8-15 maja): Przegląd Nowości Wydawniczych, 2
spektakle teatralne: Przedszkolaki obejrzały bajkę pt. „Kto w bibliotece gości i kradnie
mądrości?” Był to spektakl , w którym pokazano jak niezwykły wpływ ma na dzieci
obcowanie z literaturą. Uczniom klas 1-3 zaserwowaliśmy spektakl „Prastara
Książnica - Skarb i Tajemnica ...bo mądrość tkwi nie tylko w WiFi". Łącznie spektakle
obejrzało 100 dzieciaków oraz opiekunowie. Na fanpage FB informowaliśmy również
o spotkaniach autorskich online, organizowanych przez Wojewódzką Bibliotekę
Publiczną im. Witolda Gombrowicza w Kielcach (m. in. z Jakubem Szamałkiem).
Online udostępniliśmy quiz "Czy wiesz, kto to napisał"



Obchody XX Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom (26 maja - 2 czerwca),
pod hasłem "Lubimy Czytać Polskich Autorów" : Wizytę w Gminnej Bibliotece
im W. Myśliwskiego złożyły trzy grupy: (Biedronki, Motylki, Sowy). Fragmenty
ulubionych książek i wierszy odczytali Wójt Gminy Kije Tomasz Socha oraz dyrektor
GBP im. Wiesława Myśliwskiego w Kijach Piotr Magdziarz (nagranie video
udostępnione na fanpage FB). (łącznie gościliśmy około 60 przedszkolaków)



9 czerwca - długo wyczekiwane przez Czytelników spotkanie autorskie z Joanną Jax stabilizacja sytuacji wywołanej pandemią pozwoliła zrealizować wydarzenie w
tradycyjnej formie "na żywo". Miejscem spotkania była Samorządowa Instytucja
Kultury KASZTELANIA w Kijach, z którą biblioteka stale współpracuje.



Przedwakacyjne spotkania z przedszkolakami z terenu gminy- a podczas nich głośne
czytanie fragmentów wybranych książek; przedwakacyjna lekcja biblioteczna;



Spotkanie z popularną wśród naszych czytelniczek autorką – Ewą Cielesz. Obecnych
było 14 słuchaczy.



Ogólnopolskie „Narodowe Czytanie”, podczas którego zaangażowani czytelnicy
zaprezentowali pierwszy akt utworu „Moralność Pani Dulskiej” autorstwa Gabrieli
Zapolskiej. Impreza miała charakter rozrywkowy, edukacyjny oraz integrujący
mieszkańców w różnym wieku; zgromadziła około 40 osób.



Światowy Dzień Misia – spotkanie z przedszkolakami.

36

Samorządowa Instytucja Kultury „Kasztelania” w Kijach.
Działalność Samorządowej Instytucji Kultury KASZTELANIA w Kijach w okresie
sprawozdawczym była ograniczona przez pandemię COVID-19. Wiele zaplanowanych
wcześniej przedsięwzięć / wydarzeń kulturalnych, koncertów, wydarzeń sportowych/ musiało
być odwołane lub przełożone na późniejszy termin. Biuro instytucji czynne było od
poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30
Wychodząc jednak naprzeciw oczekiwaniom, zachowując wszelkie obostrzenia sanitarne
prowadziliśmy zajęcia muzyczne znajdujące się w naszej ofercie: zajęcia orkiestry dętej,
keyboard, zajęcia nauki gry na perkusji. Do promocji naszych działań w trudnym,
pandemicznym czasie wykorzystaliśmy również nowe metody przekazu – powstały filmy z
prób uczestników zajęć muzycznych, które na bieżąco udostępnialiśmy na naszym kanale
YOUTUBE. Po zluzowaniu obostrzeń od razu przystąpiliśmy do realizacji zaplanowanych
działań.
18.02.2021 r. odbyło się pierwsze spotkanie aktorów TEATRU KASZTELAŃSKIEGO,
którzy zaczęli próby do spektaklu „Jubileuszowy Synod w Kijach”. Ponadto złożono wniosek
do Narodowego Centrum Kultury na sfinansowanie w/w zadania. W ramach konkursu udało
się pozyskać kwotę 5000,00 zł
Z zachowaniem rygoru sanitarnego zrealizowaliśmy również następujące przedsięwzięcia:


Walentynkowe wariacje w Kasztelanii
i udostępnione na kanale YouTube)



Koncert KASZTELAŃSKIEJ ORKIESTRY KONCERTOWEJ (koncert nagrany
i udostępniony na kanale YouTube)



06.03.2021 odbyła się impreza „Dzień Kobiet w Kasztelanii”. To Cykliczne
przedsięwzięcie skierowane w szczególności do Pań z gminy Kije z roku na rok cieszy
się rosnącą popularnością. W każdym roku staramy się zaprosić „gwiazdę”, która
swoim repertuarem uświetnia ten wyjątkowy wieczór. W roku sprawozdawczym
gwiazdą wieczoru był Sylwester Domański.



W marcu 2021 wspólnie z ZPO Kije zorganizowaliśmy „Gminny Konkurs na
Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną w 2021 roku”. Konkurs skierowany był do dzieci,
młodzieży oraz osób dorosłych z Gminy Kije. Na konkurs wpłynęło 96 prac.

w

Kijach

(zajęcia

nagrane

Niestety pandemia znów sprawiła, że nie mogliśmy organizować imprez dla publiczności. Po
tym okresie aktywnie włączyliśmy się w akcję „Posprzątajmy Gminę Kije”, która odbyła się
w dniu 30.04.2021 r. Przez cały ten okres aktywnie działała Kasztelańska Orkiestra
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Koncertowa, która pomimo braku publiczności zaprezentowała koncert pt. „Kasztelańska
Orkiestra Koncertowa na Święto Majowe”, który został nagrany i udostępniony na naszej
stronie internetowej oraz kanale YouTube.


Pierwszą większą imprezą jaką zorganizowaliśmy w okresie sprawozdawczym z
zachowaniem rygoru sanitarnego był festyn RODZINNY DZIEŃ DZIECKA. Impreza
okazała się wielkim sukcesem zarówno pod względem organizacyjnym, jak również
frekwencji.



Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców w związku z EURO 2021
uruchomiliśmy w Kasztelanii STREFĘ KIBICA, w której wyświetliliśmy 3 spotkania
reprezentacji POLSKI. Niestety w związku z niesprzyjającymi warunkami
atmosferycznymi transmisję Finału Euro 2021 zmuszeni byliśmy odwołać.



W okresie sprawozdawczym Teatr Kasztelański działający przy naszej instytucji
wystawił widowisko plenerowe JUBILEUSZOWY SYNOD W KIJACH, które na
widowni zgromadziło sporą rzeszę publiczności. Warto w tym miejscu wspomnieć, że
na jego premierę SIK Kasztelania pozyskała środki zewnętrzne z MKiDN.



Kolejnym dużym przedsięwzięciem, jakie zrealizowaliśmy przy współpracy z
partnerami /UG Kije, SRGK, OSP z terenu Gminy Kije oraz Wojskiem Polskim/ był
PIKNIK WOJSKOWY Z OKAZJI 900- LECIA PARAFII KIJE.
W okresie wakacyjnym SIK Kasztelania w Kijach zorganizowała szereg imprez dla

mieszkańców. Nie zapomnieliśmy o miłośnikach sportu i wszelkiej aktywności fizycznej.
Wykorzystując posiadaną infrastrukturę zorganizowaliśmy kolejną edycję Wakacyjnego
Turnieju Plażowej Piłki Siatkowej. Zorganizowano III już edycję cieszącej się dużą
popularnością rodzinnej imprezy dla miłośników łowienia ryb / III Rodzinne Zawody
Wędkarskie w Kasztelanii/. Stawy SIK Kasztelanii idealnie nadają się do tego typu
aktywności.
W naszych działaniach staramy się promować walory turystyczne gminy Kije. Dlatego też po
raz drugi zaprosiliśmy miłośników jazdy na rowerze na Rodzinny Rajd Rowerowy po
urokliwych zakątkach gminy Kije. Wspaniała rodzinna wycieczka zakończyła się w
Stawianach wspólnym ogniskiem.


Imprezą, która na stałe wpisała się już w kalendarz imprez powiatu pińczowskiego i
cieszy się bardzo dużą popularnością był m.in.: Piknik motocyklowy – Kije 2021
/Zakończenie sezonu motocyklowego/, który z roku na rok przyciąga na tereny SIK
Kasztelanii w Kijach bardzo dużą rzeszę miłośników motoryzacji. W 2021 roku
mogliśmy się poszczycić rekordową ilości jednośladów.
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Impreza plenerowa „Piknik Rodzinny – zakończenie wakacji” w trakcie, której
zorganizowany został plenerowy punkt szczepień przeciw COVID -19.

Wspólnie z Gminną Biblioteką Publiczną im. Wiesława Myśliwskiego w Kijach
zorganizowaliśmy „Narodowe czytanie w Kijach” w ramach Ogólnopolskiej Akcji
Narodowego Czytania. Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego zaproponowaliśmy młodzieży z
gminy Kije udział w turniejach i rajdach:


Turniej o Puchar Wójta Gminy Kije w Piłce Nożnej



Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Kije



Turniej o Puchar Wójta Gminy Kije w Tenisie Stołowym



Kije Virtual Run Challange



Rajd pieszy „Tożsamość i Pamięć” – Kliszów 2021

Osoby, które chciały rozwijać swoje pasje muzyczne mogły zapisać się na zajęcia orkiestryogłosiliśmy kolejny nabór na zajęcia muzyczne w Kasztelanii.
Zupełnie nowym przedsięwzięciem o charakterze turystyczno - krajoznawczym były wyjazdy
miłośników górskich wędrówek w ramach ZDOBYWCÓW KORONY GÓR POLSKICH z
Gminy Kije. Zdobyto 5 szczytów: Łysica, Tarnica, Wysoka, Turbacz, Radziejowa.
W okresie jesienno – zimowym przygotowano sporo atrakcji dla mieszkańców: widowisko
plenerowe „ Dobry Wieczór z Kulturą” (wystawiane dwukrotnie – w październiku i
listopadzie), Koncert Norberta „Smoły” Smolińskiego z okazji 11 listopada.


Wydarzeniem na skalę województwa było przedsięwzięcie pt. Kijska Laponia, w
ramach którego przygotowano paczki świąteczne dla najmłodszych mieszkańców
gminy Kije. Barwny korowód ze Św. Mikołajem odwiedził każdą miejscowość gminy
wręczając dzieciakom prezenty.

W naszej działalności aktywnie współpracujemy z wieloma instytucjami m.in.: samorządem
gminy, Gminną Biblioteką Publiczną w Kijach, placówkami oświaty, Ochotniczymi Strażami
Pożarniczymi, Państwową Strażą Pożarną z Pińczowa, Komendą Powiatową Policji z
Pińczowa czy paniami z Kół Gospodyń Wiejskich.
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Rozdział VII – Infrastruktura i realizowane projekty
Sieć światłowodowa (utrzymanie sieci, przeglądy, dostawa internetu, naprawy bieżące).
Drogi publiczne gminne: 66 km ( koszenie poboczy, odśnieżanie itp.)
Kanalizacja: 101, 3 km sieci, przepompownie – 34 sztuki oraz 2 przydomowe
Sieć wodociągowa we wszystkich 20 miejscowościach gminy. Wodociąg: 93,88 km, ujęcie
wody Gołuchów, Górki.
Oczyszczalnia ścieków Umianowice przebudowana na mechaniczno-biologiczną, oddana do
użytku w 2020 roku. Została zwiększona przepustowość, która umożliwi podłączenie
nowych odbiorców po wybudowaniu kolejnych etapów sieci kanalizacji sanitarnej.
Ilość nowo wybudowanych przyłączy wodociągowych – 21 sztuki,
Ilość nowo wybudowanych przyłączy kanalizacyjnych – 22 sztuk,
Lampy hybrydowe: 190 szt.
Oprawy LED: 495 szt.
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Czechowie,
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. Z uwagi na COVID19 środki zostały zamrożone.
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Projekty

Przeniesienie lamp hybrydowych, dostawa i montaż opraw oświetleniowych typu LED oraz
lamp hybrydowych w ramach oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kije za kwotę
368.200,50 złotych. Umowa podpisana w 2021 roku, do realizacji w 2022 roku.
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
Bieżąca konserwacja i usuwanie awarii sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie Gminy
Kije – w trakcie.
Umowa na lata 2019-2021 w kwocie: 678 960,00 złotych
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kije – budowa sieci
kanalizacji sanitarnej III etap:
I etap (miejscowość Borczyn) do 31.12.2021 - aneks do 31.05.2022
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.
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Budowa sieci wodociągowej we Włoszczowicach – wybrana w drodze postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego oferta w kwocie: 330 000,00 złotych brutto,
finansowanie realizacji ze środków własnych gminy. Termin realizacji 10.11.2021 –
10.08.2022
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Kliszów i Wola Żydowska – kwota brutto:
3 871 882,56 złotych. Planowane zakończenie sierpień 2022 rok.
Wsparcie edukacyjno – opiekuńczego w nowo utworzonych świetlicach środowiskowych
w Gminie Kije.
Koszt całkowity: 1.998 656,36 zł
Dofinansowanie: 1.832 336,36 zł
Środki własne: wkład własny niepieniężny w wysokości 166 320,00 zł
Termin realizacji: od 01.07.2020 do 30.06.2023
W ramach projektu utworzono świetlice środowiskowe w miejscowości Kije ( 30 miejsc) oraz
filia świetlicy środowiskowej we Włoszczowicach ( 15 miejsc) i w Gartatowicach (20
miejsc). Świetlice zostały utworzone przy szkołach podstawowych, są w dni powszednie 4
godziny dziennie.
Laboratoria Przyszłości
Gmina Kije sięgnęła po środki zewnętrzne z rządowego programu Laboratoria Przyszłości
skierowanego na wsparcie szkół podstawowych. Ideą programu był zakup wyposażenia
technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.
Gmina Kije pozyskała fundusze dla trzech szkół funkcjonujących na swoim terenie tj. Szkoły
Podstawowej w Kijach oraz dwóch szkół filialnych – w Gartatowicach i we Włoszczowicach.
W sumie na zakup sprzętu pozyskano 130 000,00 tys. zł (po 30 tys. zł dla każdej filii oraz 70
tys. dla SP w Kijach).
W ramach przedsięwzięcia zakupiony został sprzęt i wyposażenie służące rozwijaniu
umiejętności współpracy, interdyscyplinarności, zdolności rozwiązywania problemów czy
kreatywności - a z drugiej strony dania szkołom możliwie szerokiego wyboru pomocy, które
przydadzą się im w procesie dydaktycznym m.in. drukarki 3D dla każdej placówki, aparaty
fotograficzne oraz akcesoria niezbędne do realizacji nagrań audio i wideo, nagłośnienie,
zestawy konstrukcyjne, lutownice, tablice edukacyjne, mikroskop, teleskop, plansze
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przedmiotowe, a także maszynę do szycia. Wszystkie te urządzenia będą wykorzystywane
podczas zajęć praktycznych.
Cyfrowa Gmina
Gmina Kije otrzymała wysokie, bo opiewający na 129 600,00 zł grant w ramach rządowego
programu „Cyfrowa Gmina”. W ramach przedmiotowego projektu Urząd Gminy w Kijach
zostanie doposażony w sprzęt i oprogramowanie zwiększające poziom cyberbezpieczeństwa
sieci oraz ochronę danych. Jednocześnie pracownicy urzędu zostaną przeszkoleni z zakresu
poprawnego użytkowania systemów w celu zminimalizowania możliwości wycieku danych.
Realizacja działań przewidziana jest na drugi kwartał 2022 roku.
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
W ostatnim kwartale 2021 r. Gmina Kije wnioskowała do Wojewody Świętokrzyskiego o
udzielenie wsparcia w ramach wieloletniego programu pn. „Narodowy Program Rozwoju
Czytelnictwa 2.0 na lata2021-2025 – priorytet 3”. Wniosek uzyskał aprobatę, dzięki czemu w
2022 roku biblioteka szkolna i czytelnia w Zespole Placówek Oświatowych w Kijach zostaną
doposażone. Planowane jest wyposażenie biblioteki w nowy sprzęt tj. laptop, urządzenie
wielofunkcyjne (drukarka, skaner, ksero), czytniki e-booków. Dodatkowo planowane jest
zagospodarowanie i urządzenie czytelni – nowy dywan, siedziska i tablica magnetyczna mają
w tym pomóc.
Krzewy i drzewa miododajne w gminie
Po raz pierwszy Gmina Kije przystąpiła do projektu realizowanego przez Urząd
Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego pn. „Zakup drzew i krzewów miododajnych
przeznaczonych do nasadzeń na terenach zieleni dostępnych publicznie w województwie
świętokrzyskim”. W ramach tego przedsięwzięcia dokonano nasadzeń roślin przekazanych
przez Województwo. Łącznie na teren gminy trafiły 74 sadzonki, w tym 30 szt. klonu
tatarskiego, 3szt. jabłoni rajskiej, a także 41 krzewów o nazwie Budleja Dawida. Drzewka
zostały posadzone na terenie Szkoły Filialnej w Gartatowicach, na terenie przy oczku
wodnym we Włoszczowicach, na terenach sportowo rekreacyjnych Samorządowej Instytucji
Kultury SIK Kasztelania, a także w okolicy parkingu za budynkiem Urzędu Gminy.
Miododajne krzewy zdobią z kolei otoczenie lokalnego ośrodka zdrowia oraz urzędu.
Nasadzenia zostały oznaczone stosownymi tablicami oraz dodatkowo zabezpieczone
stelażami oraz taśmami do mocowania drzew. Rośliny zostały przekazane gminie bezpłatnie.
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Prawie 4 miliony na odnawialne źródła energii
W Pierwszej edycji Programu Polski Ład, Gmina Kije złożyła trzy wnioski o dofinansowanie
projektów strategicznych. Dwa z nich spotkały się z aprobatą i otrzymały dofinansowanie. 3,8
mln złotych wsparcia przy 5% wkładu własnego otrzymało przedsięwzięcie pn. „Budowa
instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Kije w
systemie zaprojektuj-wybuduj.
Zadanie będzie realizowane w 2022 roku i obejmie wykonanie dokumentacji technicznej oraz
dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych na wielu gminnych budynkach – świetlicach
wiejskich, budynkach OSP, ośrodka zdrowia, urzędu gminy i wielu innych.
Boiska wielofunkcyjne przy każdej szkole
Trzy boiska wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią zostaną wybudowane przy każdej z
istniejących szkół na terenie gminy Kije. Co oznacza budowę aż trzech nowych obiektów – w
Gartatowicach, Kijach i Włoszczowicach. Boiska powstaną na terenach przyszkolnych.
Samorząd otrzymał na ich wykonanie w 2021 roku 4 320 000,00zł w ramach pierwszego
naboru Rządowego Programu Polski Ład. Samorząd otrzymał 90% dofinansowanie na tą
inwestycję.
Pół miliona za wysoki poziom wyszczepienia
Gmina Kije została laureatem konkursu „Rosnąca Odporność” organizowanego w ramach
Narodowego Programu Szczepień. Szereg działań samorządu oraz instytucji wspierających
sprawił, że wśród mieszkańców gminy odnotowano wysoki przyrost poziomu zaszczepienia
pełnym cyklem szczepień przeciwko COVID -19 w czasie między 1 sierpnia, a 31
października 2021 roku. W ramach nagrody gmina otrzymała 500 tys. złotych na działania
przeznaczone z myślą o przeciwdziałaniu COVID-19.środki przeznaczono na zakup wozu
strażackiego dla OSP Kije.
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
800 tysięcy złotych trafiło do Gminy Kije w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych. Pierwsza pula została przeznaczona jako wkład własny do budowy kanalizacji,
natomiast 300 tys. rząd wsparł termomodernizację budynku NZOZ w Kijach, która zostanie
zrealizowana w roku 2022.
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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.
2) Lokalne media: telewizja i prasa
3) Powiadomienia sms dla mieszkańców
4) Profil zaufany
5) Konsultacje społeczne
Na terenie Gminy Kije w poszczególnych miejscowościach nadawane są nazwy ulic.
Nazwy ulic funkcjonują już w miejscowości: Kije, Włoszczowice, Umianowice, Janów.
Zakończenie prac administracyjnych dla miejscowości Janów przewiduje się przewiduje się
na miesiąc czerwiec 2022 roku.
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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 2021 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.
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