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Szanowni Pańsiwo,

Przedstawiam Państwu Raport o stanie Gminy Mirzec za 2020 rok, opracowany zgodnie

z zapisami  Ustawy o samorządzie gminnym (artykuł 28aa, ust.1).

Przygotowanie raportu za rok poprzedni to obowiązek oraz wymóg prawny, który daje
samorządom  możliwość zaprezentowania kompleksowej  informacj i  na temat podejmowanych

działań,  realizacji  wyznaczonych  celów  i  osiągniętych  wyników.  Jego  celem jest poszerzenie

wiedzy mieszkańców na temat działań mirzeckiego samorządu.

lnfomacje  zawarte  w  dokumencie  dotyczą  między  innymi  realizacji  uchwał  Rady
Gminy,    Strategii    Rozwoju   Gminy    Mirzec,    Funduszu   Sołeckiego,    inicjatyw   lokalnych,
Programu    Współpracy    Gminy    Mirzec    z    organizacjami    pozarządowymi    oraz    innymi

podmiotami,  o   których   mowa  w  art.   3   ust.   3   ustawy  o   działalności   pożytku  publicznego
i o wolontariacie a także wykorzystania pozyskanych środków pozabudżetowych.

Dokument podzielony został na sekcje tematyczne dotyczące między  innymi  finansów
i mienia gminy, realizacji inwestycji, realizacji Strategii Rozwoju Gminy Mirzec, pozyskiwania
środków  pozabudżetowych,  oświaty   i   wychowania,   ochrony  zdrowia,   pomocy   społecznej,

ochrony  środowiska  i  stanu  rolnictwa,  planowania przestrzennego,  bezpieczeństwa  i  ochrony

przeciwpożarowej,  kultury,  sportu  i  rekreacji,  współpracy  z  organizacjami  pozarządowymi,
inicjatyw lokalnych oraz fundusźu sołeckiego.

Dziękując  za  współpracę  w  ubiegłym  roku  radnym  Rady  Gminy  w  Mircu,  sołtysom,
członkom  rad  sołeckich,  przedstawicielom  organizacji  pozarządowych,  osobom  działającym
w sferze kultury  i  sportu, członkom ochotniczych straży pożarnych,  mieszkańcom  gminy oraz

pracownikom Urzędu Gminy w Mircu i jednostek organizacyjnych gminy Mirzec zachęcam do
zapoznania się z treścią oraz analizy  Raportu o stanie Gminy  Mirzec za 2020 rok.

Z wyrazami szacunku
Mirosław Seweryn

Wóji Gminy Mirzec
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1.      INFORMACJE OGOLNE -Ogólna charakterystyka gminy

Gmina     Mirzec     położona     w     pólnocnej     części     województwa     świętokrzyskiego,

w powiecie starachowickim zajmuje obszar 111  km2. Obejmuje dziesięć sołectw. Są to: Gadka,

Jagodne,   Małyszyn,   Mirzec   1,   Mirzec   11,   Osiny,   Ostrożanka,   Trębowiec,   Tychów   Nowy

i  Tychów Stary. Na koniec 2020 roku gmina Mirzec  liczyła 8 270 mieszkańców.

W  gminie  Mii`zec  użytki  rolne  zajmują  53%  całkowitej  powierzchni  gminy.  Dominują

gospodarstwa  małe  i  średnie.  W  gminie  funkcjonuje  37  gospodarstw  ekologicznych  oraz  5

gospodarstw  agroturystycznych.  38,6%  terenu  to  lasy  zajmujące  południową  część  gminy,
w większości zarządzane przez Nadleśnictwo Starachowice.

Gmina  posiada dobrze  rozwiniętą  sieć  dróg o  łącznej  długości  119,32  kilometra  (23,77

kilometra to drogi  wojewódzkie,  54,28  kilometra to drogi  powiatowe oraz 41,27  kilometra to

drogi  gminne).  Gmina jest niemal  całkowicie zwodociągowana,  sieć  kanalizacyjna  natomiast

obejmuje  70% procent terenu.  Podłączonych do niej jest  1  269 posesji zamieszkałych oraz 41

nie zamieszkałych.  Sieć gazowa obejmuje 67% terenu gminy,  wykonanych przyłączy do sieci

jest  I  241, w tym   ]   180 do budynków mieszkalnych.

Gmina Mirzec jest organem  założycielskim  dla siedmiu  szkół podstawowych:  w  Mircu,

Osinach.  Trębowcu,  Tychowie  Nowym,  Tychowie  Starym,  Małyszynie  oraz  Gadce;  Zespołu

Szkolno-Przedszkolnego    z    oddziałami    integracyjnymi    w    Jagodnem    oraz    Publicznego
Przedszkola w Mircu. Funkcjonują następujące instytucje kultury: Biblioteka i Ośrodek Kultury

Gminy Mirzec w Mircu oraz jej  filie,  Muzeum  Pamiątek Regionalnych w Jagodnem, działają
koła  gospodyń  wiejskich  i  zespoły  folklorystyczne:  „Jutrzenka",  „Kumosie",  „Trębolanki'.,

„Osinianki", „Gromada", „Sąsiedzi", „Małyska Dolina", „Tychowianie", „KGW  Mirzec" oraz

„Ziemia  Mirzecka",  zespoły  działające  przy   BioK-u  w  Mircu:   104  Artystyczna  Drużyna
Harcerska,  zespół wokalny  ,.Happy",   „Śpiewające chochliki" oraz chór parafialny  „Adagio".

Młodzież   ma   możliwość   rozwijania   sportowych   pasji   w   Akademii   Piłkarskiej   SKS   Star

Starachowicc  oddzial  Mirzec,  Dżiecięcej  Akademji  Piłki  Statkowej,  Klubu  Szachowego  ora.z

zajęć organizowanych przez animatorów sportu.

Zadania podstawowej opieki zdrowotnej realizuje Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej    Ośrodek    Zdrowia    w    Mircu    oraz   jego    filia    w    Jagodnem.    0    ochronę

przeciwpożarową dba osiem jednostek Ochotniczej  Straży  Pożamej, z  których  pięć jednostek
włączonych jest do Krajowego  Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Pod  względem   walorów  turystycznych   uwagę   w  gminie   Mirzec  zwraca  murowany
kościół świętego Leonarda w Mircu z połowy XIX wieku, w którym znajduje się obraz patrona

kościoła. namalowany na desce około  1500 roku.  W centrum Mirca znajduje się kapliczka Jana

Nepomucena Ź XIX  wieku oraz zespół dworski:  modrzewiowa willa w stylu alpejskim z  1880

roku oraz spichlerz z  1  połowy XIX wieku.  Przy drodze z Mirca do Tychowa Starego znajduje

się  kapliczka  z   1859  roku.  Do  najwazniejszych  walorów  przyrodniczych  należą:  najgrubszy
w  Polsce  wiąz  o  obwodzie  pnia  655  centymetrów  rosnący  w  parku  przy  modrzewiowym
dworku,     300-letni     dąb     bezszypułkowy     w    pobliżu    Mirca    Starego,     pozostałości     po
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odkrywkowych  kopalniach  rud  żelaza  z  XIX   i   XX  wieku  w  północnej  części  gminy  oraz

paleolityczna kopalnia hematytu z późniejszymi śladami osadnictwa Rezerwat Archeologiczny
„Rydno'. w rejonie sołectwa Gadka.

Rozwiązaniem  sprzyjającym  zwiększeniu ruchu turystycznego jest zaplanowana na  lata

2020  -2023  realizacja kolejnego etapu rewitalizacji  Mirca,  której  efektem  będzie  utworzenie
trzech stref: turystyki, relaksu i aktywności.  Przeprowadzone prace sprawią, że centrum  Mirca

dzięki  ożywieniu  gospodarczemu  stanie  się  bardziej   atrakcyjne  zarówno  dla  mieszkańców

gminy jak  i osób odwiedzających gminę.

Urząd Gminy w Mircu
Urząd Gminy w Mircu jest jednostką budżetową, przy pomocy której  wójt gminy Mirzec

realizuje  zadania  wynikające  z  przepisów  prawa  oraz  uchwał  podejmowanych  przez  Radę

Gminy  w  Mircu.  Urząd  Gminy  mieści  się  w  Mircu  Starym.

W  urzędzie  na  dzień  31.12.2020  r.  zatrudnionych  było  35  osób.  Większość  z  tych  osób

pracuje   na   stanowiskach   urzędniczych.   Kierownictwo   Urzędu   w   rozumieniu   Regulaminu
()rganizacyjnego  Urzędu Gminy w  Mircu stanowią:

1.     Wójt;

2.    Zastępca wójta;

3.    Sekretarz;

4.    Skarbnik;

5.    Zastępca skarbnika;

6.    Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego;

7.    Kierownicy  Referatów.

Strukturę  organizacyjną  urzędu  tworzą  referaty  i  samodzielne  stanowiska.  W  urzędzie

według stanu na dzień 3 I .12.2020 r.  funkcjonują następujące komórki organizacyjne:

1.    Referat ogólnoorganizacyjny-symbol (ORG);

2.    Referat Finansowy-symbol (FN);
3.    Referat lnwestycji-symbol (IN);
4.    Referat Gospodarki  Komunalnej,  Rolnictwa i  Ochrony Środowiska-symbol (GK);

5.    Urząd stanu cywilnego-symbol (USC);
6.    Wieloosobowe  stanowisko pracy  ds.  gospodarowania  nieruchomościami  i  planowania

przcstrzennego- symbol (GNPP);
7.    Samodzielne   stanowisko   pracy-   stanowisko   ds.   obronnych   i   ochrony   informacji

niejawnych -symbol (OIN);

8.    Samodzielne    stanowisko    pracy-    stanowisko    ds.    pozyskiwania    środków    z    Unii

Europejskiej  oraz  innych źródeł zewnętrznych-symbol (PŚ).

Dokumentem,  który  określa  organizację  i  zasady  funkcjonowania  Urzędu,  z  podzialem

kompetencj i i zadań oraz zakresy spraw załatwianych przez komórki organizacyjne Urzędu jest
ustalony   Zarządzeniem   Nr  050.53.2018   Wójta  Gminy   Mirzec  z  dnia  29   czerwca  20]8   r.

Regulamin Organizacyjny  Urzędu Gminy w  Mircu, który obowiązuje od dnia  1  lipca 20 I s r.
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Zakres   działania   urzędu   jest   bardzo   szeroki,    począwszy   od   gminnej   księgowości

prowadzenia różnego typu  ewidencji,  w tym  mieszkańców  i  przedsiębiorców,  poprzez nadzór
nad   realizacją   inwestycji,   współpTacę   z   podmiotami   podległymi,   dbałość   o   dobry   stan

technicżny obiektów użyteczności publicznej, dróg i chodników, działania na rzccz środowiska

naturalnego,  po  współpracę  z  organizacjami  pozarządowymi,  współorganizowanie  wydarzeń

kulturalnych, sportowych  i  innych, a także działania informacyjne  i  promocyjne.

Struktura zatrudnienia w Urzędzie Gminy w Mircu w latach 2019 i 2020.

2019 2020

Władze Gminy Mirzec

Wójt Gminy 1 1

Zastępca   Wójta   (1/4   etatu)/KierownikReferatu(3/4etatu)
1 ]

Sekretarz Gminy 1 1

3 3

ReferatOgólnoorganizacyjny

Inspektor 3 3

Sekretarka 1 1

Starszy lnfomatyk 0 0

Sprzątaczka 2 2

Goniec 1 1

Robotni k gospodarczy 1 2

Razem : 8 9

2019 2020

Stanowisko ds. pozyskiwaniaśrodkówzUEorazinnychźródelzewnętrznych
Inspektor ] 1

Razem : 1 1

I            20,9 2020

Referat Finansowy

Skarbnik   Gminy/   KierownikReferatu
1 1

Zastępca Skarbnika 1 1

Inspektor 5 4

Starszy lnspektor 1 2

Referent 1 1

kazem : 9 9
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2019 2020

Referat lnwestycji
Kierownik Referatu ] 1

Inspektor 4 4

Razem : 5 5

2019 2020

Referat GospodarkiKomuna]nej,Ro]nictwaiOchronyŚrodowiska Kierownik Referatu 1 1

Inspektor 1 1

Referent 1 1

Razem : 3 3

2019 2020

Urząd Stanu Cywilnego
Zastępca Kierownika USC ] ]

Inspektor 1 ]

Razem : 22

2019 2020

Wie]oosobowe stanowiskods.gospodarowanianieruchomościamiip]anowaniaprzestrzennego Starszy inspektor 1 1

Inspektor 1 1

k_azem : 22

2019 2020

Stanowisko ds. obronnychiochronyinformacjiniejawnych
Inspektor 1 1

Razem : EIIIIIII
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Ogółem  zarówno  w  2018 jak  i  w  2019  roku  było  zatrudnionych  34  osoby,  natomiast

w roku 2020 -35 osób, co stanowi wzrost o 2,94 °/o.

Stan zatrudnienia w Urzędzie Gminy w Mircu

Wynagrodzenie  osobowe  pracowników  Urzędu  Gminy  w  Mircu  za  2019  rok  to  kwota
I  798 426,75 zł, a wynagrodzenie osobowe pracowników Urzędu Gminy w Mircu za 2020 rok

to kwota  1816 382,41  zł.

Ponadto  Urząd  Gminy  w  Mircu  zatrudniał  w  2018,  2019  oraz 2020  roku  pracowników

interwencyjnych (średniorocznie w etatach: 2018  -7,30; 2019 -6,72 i 2020 -4,96) oraz osoby

po  stażu  (średniorocznie w etatach:  2018  -2,67; 2019 -1,50  i 2020 -1,55).

Zakres zadań poszczególnych referatów  Urzędu Gminy w Mircu:

1.    Referat ogólnoorganizacyjny
Do zadań referatu należy w szczególności:

zapewnienie sprawnej organizacji  i funkcjonowania Urzędu Gminy,
obsługa Rady Gminy w  Mircu,

prowadzenie spraw kancelaryjnych Urzędu Gminy,
koordynowanie zadań związanych z Funduszem Sołeckim,  inicjatywami  lokalnymi,

zapewnienie obsługi  infomiatycznej  Urzędu Gminy,

nadzór  nad  stroną   www.mir7.ec.Dl, mirzec.sisco.info`   www.eses

e-Obywatel, kanałami w mediach społecznościowych oraz na youtube.com,

g)   prowadzenie spraw gospodarczych Uizędu,
h)   prowadzenie spraw kadrowych pracowników Urzędu, BHP.
i)    nadzórnad spzozwMircu,

j)    współpraca z organizacjami pozarządowymi, Radą Społeczną SPZOZ w Mircu,
k)   prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pomocy materialnej  dla uczniów,

1)     prowadzenie archiwum zakładowego,

m)  realizacja zadań gminy w zakresie promocji, kultury i sportu,
n)   współpraca zjednostkami podległymi, sołtysami, radami sołeckimi,
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o)   przygotowywanie      i      pomoc      w      przygotowywaniu      wniosków      aplikacyjnych

o      dofinansowanie,       rozliczanie      pozyskanych      środków      z€wnętrznych       oraz

sprawozdawczość w okresie trwałości zrealizowanych projektów.

2.   Referat Finansow
Do zadań referatu w szczególności na]eży:

a)    koordynacja  prac  zwiążanych  z  opracowaniem  projektu  budżetu  gminy  i  Wieloletniej
Prognozy l.. inansowej   oraz uchwał okołobudżetowych,

b)   przygotowywanie  projektów  uchwał  i  Zarządzeń  Wójta  w  sprawie  zmian  w  budżecie

gminy oraz  innych związanych z gospodarką finansową gminy,
c)    wykonywanie  budżetu  gminy  zgodnie  z  przyjętą  uchwałą  budżetową  oraz  uchwałami

i Zarządzeniami  Wójta zmieniającymi  budżet,

d)   wykonywanie zadań wynikających z ustawy o finansach publicznych,

e)    prowadzenie     rachunkowości     zgodnie     z     przyjętymi     przepisami     wewnętrznymi

dotyczącymi  w szczególności  zakładowego p]anu kont,  instrukcji  obiegu dokumentów

księgowych, oraz instrukcj i   inwentaryzacyjnej,
f)    wykonywanie dyspozycji  środkami  pieniężnymi,

g)   dokonywanie   wstępnej   kontroli   zgodności   operacji   finansowych   i   gospodarczych
z planem finansovm,

h)   dokonywanie  wstępnej  kontroli  l(ompletności  i  rzetelności  dokumentów  dotyczących

operacji gospodarczych i finansowych,
i)     bieżący  nadzór    nad  wykonywaniem  planów  flnansowych  przez  podległe  jednostki

organizacyjne gminy.

j)     wymiar podatków i prowadzenie dokumentacji w tym zakresie,
k)   pobór i windykacja podatków i opłat, rozliczanie  inkasentów,

1)     naliczanie  wynagrodzeń  z  umów  o  pracę,  zlecenia  o  dzieło,  sporządzanie  deklaracji

ZUS oraz rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych z urzędem skarbowym,
m)  prowadzenie kasy zgodnie z zasadami ujętymi w  instrukcji kasowej,

n)   wydawanie zaświadczeń dotyczących zakresu działania referatu finansowego,

o)   prowadzenie ewidencji i rozliczanie podatku VAT.

3.   Referat lnwestycji
Do zadań  referatu  należy  w szczególności:

a)    planowanie,  przygotowanie,  realizacja  i  rozlicznie  inwestycji  gminnych  w  zakresie

budowy oraz remontów i modemizacji,

b)   współpraca  z  jednostkami   samorządu   powiatowego   i   wojewódzkiego   w     zakresie
wspó]nej  realizacji  inwestycji drogowych  i bezpieczeństwa,

c)    przeprowadzanie postępowań przetargowych, zapytań ofertowych, rozeznań  rynku dla
zadań gm innych i jednostek organizacyjnych gminy,

d)   prowadzenie spraw z zakresu gospodarki komunalnej w tym:
-     prowadzenie  spraw  związanych  z  zaopatrzeniem  w  energię  elektryczną,  paliwa

gazowc utrzymanie bieżące dróg,
-     dokonywanie przeglądów gwarancyjnych obiektów w okresie gwarancyjnym,

str.  7

Id:  7^7746 I L-A 1 óA-493E-AC2A-6l-C4538I)Aó5ó.  Podpisany Strona  8



-     dokonywanie  przeglądów technicznych  budynku  Urzędu  Gminy  i  byłego  Urzędu

(Biblioteka Gminna).
e)    prowadzenie postępowań administracyjnych (decyzje administracyjne, pozwolenia),

f)    prowadzenie      spraw      związanych      z      transportem      zbiorowym      (gminna      linia

komunikacyjna),

g)   organizacja, nadzór i  rozliczanie prac  interwencyjnych,
h)   koordynowanie  działań  dotyczących  kompleksowego  ubezpieczenia  mienia  i  majątku

gminy  Mirzec  w  zakresie  ubezpieczeń  obowiązkowych  i  dobrowolnych  dotyczących
wszystkich jednostek organizacyjnych gminy,

i)     przygotowywanie wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie, rozliczanie pozyskanych

środków   zewnętrznych   oraz   sprawozdawczość   w  okresie   trwałości   zrealizowanych

projektów.

4.    Referat Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Do  zadań  referatu  należy  w  szczególności:

a)    utrzymanie czystości  i  porządku  na terenie  gminy  między  innymi  poprzez organizację

i  nadzór  nad  systemem  gospodarki  odpadami  komunalnymi,  wywozem  nieczystości

ciekłych oraz   usuwaniem wyrobów zawierających azbest,
b)   realizacja   zadań   z   zakresu  ochrony   przyrody,   prawa  wodnego,   ochrony   zwierząt,

udostępniania  informacji  o  środowisku  i jego  ochronie:
~     współpraca    w    udziale    społeczeństwa    w   ochronie    środowiska    i    ocenach

oddziaływania     na     środowisko     dla     planowanych     przedsięwzięć.     prawa

geologicznego    i    gómiczego;    realizowanych    w    zakresie:    wycinki    drzew
i   krzewów;      zmiany   stanu   wody      na   gruncie;   urządzeń   melioracyjnych,
zbiorników wodnych, rzek i cieków;

-     zapewniania       opieki       bezdomnym       zwierzętom;       zbierania,       transportu

i  unieszkodliwiania zwłok bezdomnych zwierząt;
-     prowadzenie       postępowań       w      zakresie      decyzji       o       środowiskowych

uwarunkowaniach realizacj i przedsjęwzięć;
-     nadzór     i     prowadzenie     spraw     związanych     z     Programem     Gospodarki

Niskoemisyjnej dla Gminy Mirzec,
-     opracowywanie  programów  i  ich  aktualizacja,    raportów,  sprawozdań,  analiz

z zakresu zadań referatu,
c)    opracowanie   i   realizacja  gminnego   planu  potrzeb  w   zakresie   wykonywania  prac

społecznie   użytecznych,   współpraca  z  sądem   w  zakresie  realizacji   prac   społecznie

użytecznych przez osoby skazane,
d)   ochrona   zabytków   i   opieka   nad   zabytkami   oraz   opieka   nad   miejscami   pamięci

narodowcj,
c)    realizacja zadań w zakresie: ochrony gruntów rolnych i leśnych; przeznaczenia gruntów

rolnych do zalesienia: prawa łowieckiego; zwalczania klęsk żywiołowych w rolnictwie;

f)    współdziałanie z ŚIR. ARiMR, ŚODR, PLW w zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt;

g)   współpraca  ze   Stacją  Chemiczno  -  Rolną  w  zakresie:   badania  gleb   i   zastosowania
wapnowania gleb;
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h)    organizacja spisów, badań rolniczych i  statystyki rolniczej  gminy;

i)    wydawanie  zezwoleń  na  uprawę  maku  i  konopi, prowadzenie nadzoru nad uprawami
maku i konopi.

5.    Urząd stanu cywilnego
Do zadań  Urzędu  Stanu Cywilnego w Mircu należą w szczególności:

a)    sporządzanie aktów stanu cywilnego i  wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego,

b)   dokonywanie zmian w aktach stanu cywilnego oraz aktualizacja rejestm PESEL,
c)    migracja aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego,

d)   rejestracja danych   i udostępnianie danych z rejestru PESEL oraz rejestru mieszkańców,

e)    prowadzenie    i    aktualizacja   rejestru    wyborców,    sporządzanie    spisów   wyborców
i  wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania,

f)    wydawanie dowodów osobistych,

g)    przyjmowanie  wniosków  o  wpis  do  ewidencji  działalności  gospodarczej,  weryfikacja
treści wniosku, przekształcanie na  formę elektroniczną i przesyłanie, za pośrednictwem

elektronicznej  platformy usług administracji publicznej do CEIDG,

h)   prowadzenie     spraw     z     zakresu     wydawania     zezwoleń     na     sprzedaz     napojów
alkoholowch.

6.    Wie]oosobowe  stanowisko  ds.  gospodarowania  nieruchomościami  i  płanowania

przestrzennego
Do zadań na stanowiskach ds. gospodarowania nieruchomościami należą w szczególności:

a)    realizacja  zadań   związanych  z   obrotem   nieruchomościami   a  także   regulacją   stanu

prawnego  nieruchomości,
b)   prowadzenie  spraw  związanych  z  podziałem   i   rozgraniczeniem  działek  gminnych,

a także działek będących własnością osób fizycznych   i samorządów,

c)   prowadzonie  spraw  związanych  z  nadawaniem  numeracji   porządkowej   na  budynki
mieszkalne,

d)    realizowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami,

e)    wydawanie   zaświadczeń   z   miejscowego   planu   zagospodarowania   przestrzennego

gminy     Mirzec     oraz     Studium     uwarunkowań     i     kierunków     zagospodarowania

przestrzennego gminy Mirzec,
f)    wydawanie        postanowień        opiniujących        podziały        nieruchomości,        zgodnie

z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Mirzec,

g)   wydawanie     wypisów     i     wyrysów     z     miejscowego     planu     zagospodarowania

przestrzennego,
li)   wydawanie decyzji o warunkach zabudowy z obszam fimkcjonalnego 8,
i)     koordynowanie  pracami  związanymi  ze  zmianą  Studium  uwarunkowań  i  kierunków

zagospodarowania przestrzennego gminy Mirzec,

j)    koordynowanie pracami związanymi ze zmianą Miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego gminy Mirzec.
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7.    Stanowisko ds. obronnych i ochrony informacji niejawnych
Do    zadań    na    stanowisku    ds.    obronnych    i    ochrony    informacji    niejawnych    należą

w  szczególności:

a)   sprawy obrome,
b)   zarządzanie kryzysowe,
c)   obrona cywilna, ochrona infomacji niejawnych,
d)    bezpieczeństwo publiczne,

e)    nadzór merytoryczny nad funkcjonowaniem jednostek Ochotniczych Strazy Pożarnych,
f)    ochrona danych osobowych,

g)   przewodzenie     pracom     komisji     ds.     szacowania     skutków     klęsk     żywiołowych
w infi-astrukturze komunalnej i szacowania strat w budynkach mieszkalnych,

h)   przygotowywanie      i      pomoc      w      przygotowywaniu      wniosków      aplikacyjnych

o       dofinansowanie,       rozliczanie       pozyskanych      środków      zewnętrznych      oraz

sprawozdawczość w okresie trwałości zrealizowanych projektów.

8.    Stanowisko ds. pozyskiwania środków
Do  zadań  stanowiska  należy  w  szczególności  pozyskiwanie  środków z  Unii  Europejskjej

oraz     innych     źródeł     zewnętrznych     w     tym     m.in.     przygotowywanie     wniosków

o    doflnansowanie    inwestycji    gminnych    ze    środków    zewnętrznych    w   tym    z    Unii

Europejskiej   oraz   innych   dokumentów   (np.:   umowy,   harmonogramy,   sprawozdania),

prowadzenie  ewidencji  projektów  gminnych  współfinansowanych  ze  środków  UE  oraz
monitoring    przedsięwzięć,     rozliczanie    rzeczowe    i     finansowe    wniosków    wraz    ze

sprawożdawczością.   W  zakresie  planów  rozwoju  gminy:   przygotowywanie,  wdrażanie,

monitorowanie i aktualizacja min.  Strategii Rozwoju Gminy Mirzec, Lokalnego Programu
Rewitalizacji.
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11.      MIESZKANCY    GMINY    -    Ludność,    demografia,    zatrudnienie,
bezrobocie

1.    Ludność, demografia

Gminę  Mirzec,  wg  danych  z  rejestru  mieszkańców,  zamieszkuje  8  270  osób  (stan  na
3 l .12.2020  r.).

Tabela nr 1. Liczba ludności w gminie Mirzec w latach 2019-2020 ( stan na 31grudnia ).

B.,ti-,Ę=`  ,=fa.      -

-`!::`-`_``ć   -j'~   T   ''  ^`        _   '%bęg#
-;`,--,-ś-,,-`\ -1,\"=t_`.rc-'_-,*-_         `                                -`           ---         ,Ęp?.=HĘ

\,

ffiń        ł             ,r.--,#-.?,-t#`.E

Lata Ogółem Kobiety Mężczyźni

2019  r. 8298 4138 4160

2020 r. 8270 4125 4145

Tabela nr 2. Liczba urodzeń  i zgonów w latach 2019 - 2020 (stan na 31  grudnia).

Lata Liczba urodzeń Liczba Wskaźnik przyrostu
z8Onów naturalnego(94)

2019 81 84 -0,36

2020 93 116 -2,78

*Przyrost naturalny -różnica między liczbą urodzeń a zgonów w danym okresie i na danym terytorium, podawana

w przeliczeniu na  1000 mieszkańców, wyTazana w %o.
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201 9 rok
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2020 rok

• liczba urodzeń

• liczba zgonów

W 2020 r. w gminie Mirzec odnotowano ujemny przyrost naturalny ( -2,78 ), co oznacza,
że  liczba  urodzeń  dzieci  żywych jest  mniejsza  niż  liczba  zgonów,  w  przeliczeniu  na   1000

mieszkańców.    Dla    porównania,    wg    GUS    wskaźnik    przyrostu    naturalnego    dla    kraju
w 2020 r. wnosił -3,2.

Tabela nr 3.   Struktura ludności  wg wieku (stan na 31  grudnia 2020 r.).

Lata Ludność Ogólem do6 od 6 do od 18 roku Pozostale
roku 18 roku życia do Osoby
życia życia osiągnięciawiekuemerytalnego*

2019

mężczyźni 4160 25] 539 2747 623
kobiety 4138 221 495 2221 120]

2020
mężczyźni 4145 263 544 2719 619

kobiety 4125 222 496 2203 1204

*  Kobiety do 60 roku życia, mężczyźni do 65 roku życia
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2019  rok           2019 rok
kobiety          m ężczyźn i

2020 rok          2020 rok
kobiety          mężczyźn i

1 ogółem

1 do 6 roku życia

• od 6 do  1 s roku życia

• od  I s roku do osiągnięcia
wieku emerytalnego

1 pozostałe osoby

__1
Biorąc pod uwagę strukturę wieku ludności, w gminie Mirzec w przedziale od urodzenia

do     osiągnięcia     wicku     emerytalnego     więcej     jest     mężczyzn     niż     kobiet,     natomiast

w przypadku osób starszych przeważają kobiety.

Gminę Mirzec charakteryzuje wysoki udział ludności w wieku produkcyjnym -ponad 60

%  ludności,  przy  czym  w  wieku  przedprodukcyjnym  jest   18  %  mieszkańców,  a  w  wieku

poprodukcyjnym 21  % mieszkańców.

Strukturę  administracyjną  gminy   tworzy   10   sołectw,   z  ośrodkiem   administracyjnym

w Mircu Starym.  Podstawowe wielkości tych sołectw według danych  Urzędu Gminy w Mircu

na koniec 2020 roku zawiera niżej  zamieszczona tabela:

Tabela nr 4.  Struktura administracyjna gminy.

Lp. So[ectwo
Pow. ewid. Liczba Gęstość

wkm2 ludności za]udnieniawkm2

1 2 3 4 5
]. Gadka 9,66 „97 124
2. Jagodne 7,25 552 76
3. Małyszyn 10,50 898 86
4. Mirzec 1 40,04 1295 32
5. Mirzec  11 8,16 889 109

6. Osiny 10,65 879 83
7. Ostrożanka ],85 409 221

8. Trębowiec 5,80 561 97
9. Tychów  Nowy 5,96 762 128

10. Tychów Stary 5,24 828 158

Razem 111,11 8270 75
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2.    I)zialalność gospodarcza

Zgodnie z Centralną  Ewidencją i  lnformacją o Działalności  Gospodarczej  (CEIDG), wg
stanu na dzień  31  grudnia 2020  r.  na terenie gminy  Mirzec  funkcjonuje  332 zarejestrowanych

podmiotów  gospodarczych  (w  zdecydowanej   większości  jednoosobowych  firm).   Podmioty
gospodarcze  funkcjonujące  na  terenie  gminy  to  przede  wszystkim  małe   i   średnie  zakłady
rodzinne.

Liczba wpisów wg sekcji  PKD w latach 2019-2020

Nazwa t)ranży Liczba Liczba
zarejestrowanych zarejestrowanycll

dzialalności dzialalności

gosi]odarczycli gospodarczych
wed]ug glównego wedlug glównego

rodzaju rodzaju
wykonywanej wykonywanej

dzialalności dzialalności
2019 2020

Rolnictwo,  leśnictwo, łowiectwo  i  rybactwo 7 6
Przetwórstwo przemysłowe 48 47
Dostawa  wody,  gospodarowanie  ściekami  odpadami 27 28
oraz działalność związana z rekultywacją

Budownictwo 57 64
Handel    hurtowy    i   detaliczny,   naprawa   pojazdów 82 83
samochodowych włączając motocykle
Transport i gospodarka magazynowa 19 19

Działalność związana z zakwaterowaniem  i  usługami 2 6
gastronomicznymi
Infomacja i komunikacja 11 14

Działalność  finansowa  i  ubezpieczeniowa 3 3
Działalność związana z obsługą rynku  nieruchomości 1 1

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 19 19

Działalność      w     zakresie     usług     administrowania 14 14

i  działa]ność  wspierająca

Edukacja 3 5

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 8 10

Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją. 1 1

Pozostała działalność  usługowa 12 12

Razem 314 332
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3.    Bezrobocie
Bezrobocie na terenie gminy Mirzec 2019-2020.

EEEEEżffi!ffi+`D,L_i!
n.ŁJlill-i- -.,-"J              `;_ńfflEfL-----

Ogółem: 283 `_C)1

- w tym kobiety 125 129

- w tym mężczyźni 158 168

Z prawem do zasiłku 48 49
- w tym kobiety 32 22
- w tym mężczyźni 16 27

Bez prawa do zasiłku 235 248
- w tym kobiety 93 107

- w tym mężczyźni 142 141

Bezrobocie na terenie gminy Mirzec 2019-2020

2019 2020

•Bezrobotni                     .Bezrobotni ogółem      .w tym kobiety               .w tym mężczyźni

•Z prawem  dozasiłku.wtym kobiety               .wtym mężczyźni         .Bezprawadozasiłku

•w tym kobiety              .w tym mężczyżni

Na  ogólną  liczbę  297  bezrobotnych  na  koniec  2020  roku  kobiety  stanowiły  43,43  %.
W porównaniu do roku poprzedniego nastąpił wzrost osób bezrobotnych o ok.  4,95%  .  Wśród
bezrobotnych   16,50  %  to  osoby  posiadające  gospodarstwo  rolne.  22,22  %    to  osoby  bez
kwalifikacji  zawodowych.  28,28  % to osoby do 30 roku życia, zaś  25,93  % to osoby powyżej
50    roku   życia.    176    osób   a   więc    59,26   %   to    osoby    długotrwale   bezrobotne.    Osoby

niepełnosprawne wśród bezrobotnych stanowią 6,06 %.
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111.      FINANSE GMINY -Budżet gminy, mienie gminne

1.    Budżetgmjny

Budżet  gminy  to  coroczny  plan  dochodów  i  wydatków.  Projekt jest  przygotowywany

przez   Wójta  we  współpracy  ze  skarbnikiem   gminy   i   pracownikami   Urzędu  Gminy   oraz
jednostkami    organizacyjnymi    gminy.    Projekt    opiniowany   jest    przez    Regionalną    lzbę
Obrachunkową   (RIO).   0   ostatecznym   kształcie   decydują   radni   w   głosowaniu.   Zgodnie
z przepisami, uchwała budżetowa powinna zostać podjęta do końca roku poprzedzającego dany
rok   budżetowy.   Należy   pamiętać,   że  jest  to   plan,   więc   naturalne  jest,   że   w   ciągu   roku

wprowadzane  są do niego  mniejsze  lub  większe zmiany.  Po zakończeniu roku,  radni  ocenjają

wykonanie budżetu przez wójta, na tej podstawie udzielając - lub nie - absolutorium.

lnformacja    dotycząca    finansów    Gminy    Mirzec    sporządzona    została    w    oparciu
o   sprawozdania  budżetowe.   Dochodami  budżetu   są:  dochody  własne,   subwencje,  dotacje

ce]owe.  Szczegółowe określenie źródeł dochodów gminy, zasady ich ustalania i gromadzenia

oraz  zasady  usta]ania  i  przekazywania  subwencji  oraz  dotacji  celowych  z  budżetu  państwa

określa ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Łączne  dochody  budżetu  gminy  Mirzec  za  2020  rok  to  kwota  45  090 238,58  zł.  Dla

budźetu  gminy  Mirzec  największe źródła dochodów to:  subwencje z budżetu państwa,  środki

na     realizację     zadań     z     zakresu     pomocy     społecznej     i     wspieranie     rodziny,     udzial

w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych oraz dochody ze źródeł zewnętrznych

pozyskanych na planowane inwestycje.

Struktura wykonania  dochodów  budżetu  Gminy  Mirzec za 2020  rok w  porównaniu  do
roku 2019.

Lp. Wyszczegó]nienie WyEó-le
0/o doOgó]uwyk

Wyb-le
% do Ogó]uwk.

20ź0,zl. dochodów 2019 r. dochodów

1. Dochody własne gminy z tytułupodatkówiopłatorazpozostałychdochodówpobieranychprzezGminęiUrzędySkaTbowe

4 230 796,70 9,38
3  971161,54 9.10

2. Udział w podatku dochodowymodosóbfizycznychiprawnych 5  1 93  402,90 1  1,52 5 320 758,00 12,19

3. Subwencje 15  588   ]31,00 34,57 15  369 753,00 35,21

4. Dotacje celowe na zadania własnebieżące 873 690,09 1,94 ]   325  251,33 3,04

5. Dotacje celowe na zadania własneinwestycjeizakupyinwesDrcyjne 4 572  ] 87,26 1 0, 1 4 553  531,13 1,27

6. Dotacje celowe na zadaniazleconedowykonaniagminie 13  011804,05 28,86 I  1  004 420,87 25,20
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17.
Dotacje na zadania bieżącerealizowancnapodstawieporozumień 207 935,50 0,46 108  940,31 0,25

8. Środki z Funduszy  Europejskich 1100  330,53 2,44 4  370  812,09 10,01

9. Środki  pozyskane z innych źródeł 311  960,55 0,69 1629196,09 3,73

oGÓŁEM 45 090 238,58 100 43 6S3 824,36 100

Analizując  powyższą  tabelę  wykonane  dochody  roku  2020  wzrosły  o  około   1,5  mln.

w   stosunku   do   roku   2019.   Wzrost  nastąpił     w  dotacjach   na  zadania   zlecone   gminie  do

wykonywania,  w  przekazanych  subwencjach  oraz  w  dotacjach  celowych  na  zadania  własne
inwestycje  i  zakupy  inwestycyjne,  w których  m.in.  otrzymano środki z  Rządowego  Funduszu

lnwestycji  Lokalnych.  Natomiast  spadek   nastąpił   w  dotacjach  na  zadania  własne  gminy  do
wykonywania,  w  podatku  dochodowym  od  osób  fizycznych  oraz  w  środkach  z  funduszy
europejskich  i  pozyskanych z  innych  źródeł.

Pozyskane  środki  zewnętrzne  (czyli  wpływ  środków  na rachunek  bankowy  budzetu)  to

kwota  5  802 846,15  zł,  co  stanowi   12,9  %  ogółu  dochodów  2020  r.  Dla  porównania  w  roku

2019   była  to  kwota  6217356,21   zł,   co   stanowiło   14,2,%  ogółu   wykonanych   dochodów.

Pozyskanie    środków   zewnętrznych    na   zadania   własne    gminy    bieżące    i    inwestycyjne

uzależnione jest  od    możliwości  zabezpieczenia  wkładu  własnego  gminy  w  realizację  zadań

oraz od ilości złożonych wniosków i  ich pozytywnym rozpatrzeniu o dofinansowanie.

Tabela obrazująca kwoty pozyskane na zrealizowane projekty oraz ich źródła pozyskania.

Lp. Nazwa projektu zadania Program ]ub inne źródla Kwota

1. Przebudowa drogi dojazdowej do Samorząd Woj ewództwa

29 442,00
gruntów rolnych Tychów Stary - Świętokrzyskiego

Tychów Nowy

2. Przewozy autobusowe o charakterze Fundusz rozwoju przewozów 72 039.00

użyteczności  publicznej autobusowych

3. Przebudowa drogi gminnej Nr Fundusz dróg samorządowych

259  ]  15,00
347014T w miejscowości  Osiny  na

odcinku 992 mb.

4. Przebudowa drogi  wewnętrznej Fundusz Dróg Samorządowych

314 006,00
odchodzącej  od drogi wojewódzkiej nr
744 w kierunku wsi Trębowiec

Krupów
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5. Budowa drogi dojazdowej wraz Rządowy  Fundusz  lnwestycji

1  000 000.00
z infrastrukturą towarzyszącą Lokalnych
w  sołectwie  Mirzec  1

6. Zintegrowana rewitalizacja terenów Rządowy  Fundusz  lnwestycji

2 000 000,00
centrum Mirca poprzez kompleksową Lokalnych
odnowę kryzysowych terenów
i obiektów w obszar rozwojowy

tworząc strefy :  turystyki, relaksu
i  aktywności  (11  etap rewitalizacji)

7. Środki  F`unduszu  Przeciwdzialania Fundusz Rozwoju lnwestycji 773  961.00
COV[D-19 na inwestycje Lokalnych-

8. Rozwój  e-usług w gminach:  Mirzec Środki  Regionalnego Programu 135  967,28

i  Wąchock Operacyjnego  WojewództwaŚwiętokrzyskiego

9. Budowa rowu melioracyjnego Samorząd Powiatu ] 5 420.87
w sołectwie Tychów Nowy Starachowickiego

10. Modemizacja instalacji c.o. Wojewódzki  Fundusz Ochrony

22  500,00
w budynku Ochotniczej  Straży Środowiska i Gospodarki
Pożarnej  w Mircu Wodnej

1]. Dofinansowanie zakupu średniego Samorząd Województwa

20 000,00
samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Świętokrzyskiego
Ochotniczej  Strazy  Pożamej  w
Tychowie Starym

12. Bezpieczeństwo pieszych w obrębie Razem Bezpieczniej   im.

70 800.00
obiektów  użyteczności  publicznej Władys]awa Stasi aka
w miejscowości  Gadka

13. Rozwój  czytelnictwa - szkoła Tychów Program rządowy 4 000,00
Stary

14. Zdalna Szkoła Środki  unijne -RegionalnyProgramOperacyjnyWojewództwaŚwiętokrzyski ego

I  I 3  520.00

]5.                 1 Wsparcie rodziny - sukcesem gminy Srodki   Regionalnego ProgramuOperacyjnegoWojewództwaŚwiętokrzyskiegoŚrodkikrajowe

300 960,4524804,71
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16.

Usługi  spoleczne dla rodziny(

Środki   Regionalnego ProgramuOperacyjnegoWojewództwaŚwiętokrzyskiegoŚrodkikrajowe

23  392,812064.01

17. Tak Dla TIK w gminie Mirzec Środki   Regionalnego  ProgramuOperacyjnegoWojewództwaŚwiętokrzyskiegoŚrodkikrajowe

69  753,512560,12

18. Usuwanie wyrobów zawierających Wojewódzki  F`undusz Ochrony

85 602,53
azbest Środowiska i GospodarkiWodnej

19. Usuwanie odpadów z folii  rolniczych, Wojewódzki  Fundusz Ochrony

4  515,97
siatki  i  sznurka do owijania ba]otów, Środowiska i Gospodarki

1  opakowań po nawozach i  BigBag Wodnej

20. Utworzenie Klubu  Dziecięcego Środki  unijne,  Regionalny 423  212.39

„Bączek" w Tychowie Starym Program Operacyj nyWojewództwaŚwiętokrzyskiego

21. Rozwój  infrastruktury edukacyjnej  na Środki  unijne,  Regionalny

19 206,60
terenie Gminy Mirzec Program Operacyj nyWojewództwaŚwiętokrzyskiego

22. Termomodemizacja budynków OSP Środki  unijne -Regionalny
16 00 ] ,90Jagodnc i OSP Osiny Program OperacyjnyWojewództwaŚwiętokrzyskiego

Razem środki finansowe 5 802 846,15

Zadłużenie  Gminy   na  31   grudnia  2020  r.   wynosi   29,70  %  wykonanych  dochodów,
natomiast na koniec roku 20] 9 wynosiło 30,03 % wykonanych dochodów.

Wydatki budżetu gminy Mirzec za 2020 r. to kwota 40 396 033,40 zl.
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Tabela  z  podziałem  wydatków  na  bieżące  i  inwestycyjne  w  porównaniu  do  wykonanych

wydatków roku 2019.

Lp. Treść

Wykonanie udzia] % do Wykonanie Udzia1°/odo
2020 r. wydatków 2019 r. wykonanych

wzl.
Ogólem

wzl.
wydatkówOgólem

1.11. WDATKIBIEŻĄCEWDATKIlNWESTYCYJNE 37 300  366,153095667,25 92,34T.'`,` 35  051173,3810336414,88 77,2322,77

OGÓŁEM-ATKI 40 396 033,40 100 45 387 588,26 100

Wydatki     są     odzwierciedleniem     realizacji     zadań     wykonywanych     przez    gminę.

W  wie]kości  poszczegó]nych  rodzajów  wydatków  znajdują  odbicie  kierunki  i  zakres  zadań

powierzonych gminie do wykonania.

W  strukturze  wydatków bieżących  największą część  stanowią  wydatki  na  finansowanje
edukacji,   pomocy   społecznej    i    rodziny.    Gmina   ponosi   również   wydatki   bieżące   m.in.

w zakrcsie gospodarki  komunalnej ,  infrastruktury drogowej, ochrony przeciwpożarowej.

Poziom   wydatków   inwestycyjnych,   finansowanych   z  budżetu  gminy  jest  wielkością

bardzo   znaczącą.   Udział  wydatków   inwestycyjnych   w  strukturze  wydatków  wskazuje  na

prorozwojowy  charakter  gminy.   Działalność  inwestycyjna  ukierunkowana jest  nie  tylko  na
rozbudowanie infrastruktury technicznej, ale też infrastruktury społecznej.

Wydatki  inwestycyjne  gminy  są  realizowane  przede  wszystkim  dzięki  pozyskiwaniu
środków  z  Unii  Europejskiej,  dotacji  z  budżetu  państwa.  Korzystanie  z  dofinansowania  ze

środków  unijnych,  a  takźe  krajowych  wymaga  jednak  posiadania  w  określonych  kwotach

własnych  środków gminy.

Analizując tabelę porównawczą wykonanych wydatków roku 2020 do 2019, zauważa się

wzrost  wydatków  bieżących  w  roku  2020  o  ponad  15  %  w  stosunku  do  roku  2019.  Wzrost
nastąpił  w  dziale  oświata   i   wychowanie  w  związku  z  podwyżkami   i   zmianą  najniższego

wynagrodzenia  oraz  wzrostem  kosztów  utrzymania  szkół,  subwencja  oświatowa  nie  pokryła
w całości tych podwyżek, równieź wyższe wydatki nastąpiły w dziale rodzina w zakresie zadań

zleconych     gminie     do     wykonywania    oraz     wydatki     na    zagospodarowanie     odpadów
komunalnych.     Zwiększone     wydatki     bieżące     roku     2020     spowodowały    zmniejszenie
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wykonanych  wydatków  inwestycyjnych  w stosunku  do roku 2019, jednocześnie  nie  udało  się

zrealizować wszystkich zadań inwestycyjnych w związku z wirusem SARS-CoV-2.

Udział procentowy  wydatków  inwestycyjnych  w  wydatkach  ogółem  w  poszczególnych
latach:

20]8   -32,49%;

2019   -22,77  %;

2020-   7,66 %.

2.    Mienie komuna]ne
lnfomacją   o   stanie   mienia   komunalnego   objęto   wszystkie  jednostki   organizacyjne

Gminy  Mirzec.  Wszystkie  składniki  wykazane  w  przedłożonej  informacji  mają  status  prawa

własności Gminy.  Gmina nie ma innych własności prawa majątkowcgo, w tym ograniczonego

prawa   rzeczowego,    użytkowania   wieczystego,    użytkowania   oraz   bez   tytułu   prawnego.
W  przedłożonej  infomacji  o  stanie  mienia komunalnego  na dzień  31  grudnia 2020  r.  zostały

ujęte  wszystkie zmiany,  które dokonały się  w okresie od 01.01.2020 r.  do  3 ] .12.2020 r.

W zasobach mienia komuna[nego Gminy Mirzec na dzień 31  grudzień 2020 r. znajduje
się  ] 21,0190 ha, o wartości  1  416  000,33 zł.  Wszystkie wykazane grunty są własnością gminy.

W  bezpośrednim  zarządzie  Gminy  Mirzec jest  110,3447  ha,  są  to  grunty  rolne,  zabudowane

i  zurbanizowane  oraz  pod  wodą  i  nieużytki.   Grunty  oddane  w  zarząd   innym  jednostkom

organizacyjnym   (szkoły,   przedszkola,   gimnazjum   i   zespół  (   boisko   Orlik)  to   10,3772   ha

gruntów  zabudowanych  i  zurbanizowanych  oraz  grunt  pod  budynkami  oddany  w  użyczenie
instytucji kultury -Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec w Mircu o powierzchni 0,2971

ha.   Zwiększono   zasoby   gruntów   w   2020   roku   o   powierzchnię   0,7145    ha   o   wartości

30 845,00 zł ,w tym:

1.1 Zwiększenie zasobów gruntów

Nazwa mienia wlasność Sposób
Zmiany w zasobachgruntówod

Wartość
komunalnego ilość  ha zagospodarowania 01.01.2020 r. do31.12.2020r.

miejscowość Osiny

nieruchomość gruntowa 0,0049 działka przeznaczona Zakup działki 3  500,00
170/1 pod przepompownię

miejscowość Ostrożanka

nieruchomość gruntowa 0,0106 działka przeznaczona Zakup działki 15  000,00

22/2 pod przepompownię
miejscowość Mabszyn
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nieruchomość  gruntowa 0,0330 dz i ałka przeznaczona Darowizna od

3  300,00

1111/1 pod drogę właścicieli

wewnętrzną nieruchomości

nieruchomość gruntowa 0,0 ] 30 działka przeznaczona Darowizna od

1  300,00

112]/1 pod drogę właścicieli

wewnętrzną nieruchomości

nieruchomość gruntowa 0,0080 działka przeznaczona Darowizna od

800,00

1122/1 pod drogę właścicieli

wewnętrzną nieruchomości

nieruchomość gruntowa 0,0055 działka przeznaczona Darowizna od

550,00

1123/1 pod drogę właścicieli

wewnętrzną nieruchomości

Teren Gminy Skarżysko Kościeln e

n ieruchomość gruntowa 0,02ó3 działka przeznaczona Przejęcie działki od

263,00

Swierczek nr 600 pod drogęwewnętrzną Skarbu Państwa 2020r.

nieruchomość gruntowa 0,4300 działka przeznaczona Przejęcie działki od

4 300,00

Skarżysko  Kościelne pod drogę Skarbu Państwa 2020r.
1980 wewnętrzną
nieruchomość gruntowa 0,0257 działka przeznaczona Przejęcie działki od

257,00

Skarżysko  Kościelne pod drogę Skarbu Państwa 2020r.
3316/1 wewnętrzną
nieruchomość gruntowa 0,1575 działka przeznaczona Przejęcie działki od

1   575,00

Skarżysko  Kościelne pod drogę Skarbu  Państwa
3 3 1 6/3 wewnętrzną 2020r.

Razem 0,7145 30 845'00

1.2. Zmniejszenie zasobów gruntów

Zmniejszono   zasoby   gruntów   w   2020   roku   o   powierzchnię   2,6293   ha   o   wartości

25  715,00 zł.  w tym:

Nazwa mienia wlasność Sposób
Zmiany w zasobachgruntówod

Wartośćkomuna]nego ilość  ha zagospodarowania 01.01.2020 r.-do31.12.2020r.

miejscowość Osiny

nieruchomość 0,0016 działka Darowizna  dla 1,00

gruntowa przeznaczona pod Powiatu
1239/7 drogę powiatową Starachowickiego
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nieruchomość 0,0468 działka Darowizna  dla
18,00gruntowa przeznaczona pod Powiatu

1239/4 drogę powiatową Starachowickiego
nieruchomość 0,0028 działka Darowizna  dla

1,00gruntowa przeznaczona pod Powiatu
1 23 9/5 drogę powiatową Starachowickiego.
nieruchomość 0,0049 działka Darowizna  dla

3,00gruntowa przeznac zona pod Powiatu
1287/2 drogę powiatową Starachowickiego
nieruchomość 0,0042 działka Darowizna  dla

2,00gruntowa przezn aczona pod Powiatu
1288/ 1 drogę powiatową Starachowickiego
Teren Gminy Skarżysko Kościelne

nieruchomość 0,2493 działka Darowizna  dla

2 493,00
gruntowa przeznaczona pod Gminy Skarżysko
Świerczek   2 drogę wewnętrzną Kościelne

nieruchomość 0,6397 działka Darowizna  dla

6 397,00
gruntowa przeznaczona pod Gminy Skarżysko
Świerczek    1]4 drogę wewnętrzną Kościelne

nieruchomość 0,4300 działka
Darowizna  dlaGminySkarżyskoKościelne

4 300,00

gruntowa przeznaczona pod
GrzybowaGóra1328 drogę wewnętrzną

nieruchomość 1,2500 działka
Darowizna  dlaGminySkarżyskoKościelne

12  500,00

gruntowa przeznaczona pod
GrzybowaGóra664/1 drogę wewnętrzną

Razem 2,6293 25 715'00

11. Budynki i budow]e
Wartość  na dzień  31  grudnia 2020 r.  to  kwota  8 662 735,54 zł.  Gmina Mirzec zarządza

bezpośrednio 3  budynkami  w tym:
-     1  budynek biurowy, który w 2019 roku przeszedł kompleksową temomodemizację na

kwotę 592 000,00 zł,
-      1    budynek   wielofi]nkcyjny,   w   którym   znajduje   się   Biblioteka   Mirzec   i   świetlica

środowiskowa.
-     1  budynek niewykorzystany po byłej  szkole podstawowej  w Gadce.

Pozostałe budowle będące w zarządzie Gminy:
-l  kontener mieszkalny o wymiarach 6m x 2,5m w Małyszynie,

-zagospodarowanie terenu wokół budynku biurowego urzędu Gminy,
-    ogrodzenie budynku wielofiinkcyjnego Mirzec,
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-     figura św. Jana Nepomucena po renowacji,

-     zagospodarowanie terenu wokół stawu po rewitalizacji terenu  Mirca,

-     zagospodarowanie terenu wokół budynku Ośrodka Zdrowia i   budynku OSP Jagodne,

-     ogrodzenie   działki   gminnej   381/2   -   łącznik   Mirzec   ul.   Langiewicza   -   Mirzec   -

Poddąbrowa oraz wiata biesiadna na tej  działce,
-    wiata przystankowa przy parkingu w centmm Mirca.

W  zarządzie jednostek organizacyjnych -  szkół i  przedszkoli jest  13  budynków oświaty

i budowle tj.: (plac zabaw, ogrodzenie,  parkingi, chodnik, rów odwadniający).

W  zarządzie  szkól  są  również  wybudowane  p]ace  zabaw  przy   Szkole  Podstawowej
w   Gadce,    Małyszynie,    Osinach,   Tychowie   Starym,   Mircu,   Jagodnem,   Trębowcu   oraz

zagospodarowanie     terenu    przy     Szkole     Podstawowej     w     Tychowie     Nowym     wraz
z  kompleksem  boisk,  placem  zabaw  oraz  zagospodarowanie  terenu  wraz  z  boiskiem  wokół

terenu  SP w Mircu  j  zagospodarowanie terenu  wraz z podjazdem dla niepełnosprawnych przy
budynku.

W zarządziejednostek organizacyjnych są również:

-     sala  gimnastyczna  wraz  z  zagospodarowaniem  terenu  przy  Szkole  Podstawowej

w Tychowie Starym,
-     Klub Seniora działający w pomieszczeniach  Szkoły  Podstawowej  w Mircu,

-    boiska   wraz   z   zagospodarowaniem   terenu   przy   szkole   podstawowej   w   Gadce

i Osinach,
-     ogrodzenie  panelowe przy  Szkole  Podstawowej  w Gadce  i  utwardzenie  palcu  wokół

szkoły  Mirzec  i Jagodne.

W      zarządzie      ochotniczych      straży      pożarnych      znajduje      się      s      budynków

w  miejscowościach:  Trębowiec,  Tychów  Stary,  Osiny,  Mrzec,  Tychów  Nowy,  Ostrożanka,

Gadka  ,  Jagodne.  Pozostałe  budowle  będące  w  zarządzie  ochotniczych  strazy  pożarnych  to:
4    ogrodzenia    działek     OSP     (Gadka,     Tychów     Stary,     Trębowiec,     Ostrożanka)     oraz
zagospodarowanie  terenu  wokół  OSP  Tychów  Stary  (altana),  OSP  Tychów  Nowy  i  wiata  na
drewno przy budynku OSP Trębowiec.

Biblioteka  i  Ośrodek  Kultury  Gminy  Mirzec  nieodpłatnie  użytkuje  mienie  o  wartości

2 236 900,00 zł w tym:
-      1  budynek centrum Twórczości  Ludowej  w Osinach o wartości  825  900,00 zł,

-      1   budynek   w   Mircu   o   wartości   341800,00  zł  wTaz  zagospodarowaniem   wokół

budynku  o wartości 268  500,00 zł,
-     amfiteatr wraz z wyposażeniem o wartości  800 700,00 zł.

Samodzielny  Publiczny  Zaklad  Opieki  Zdrowotnej  Ośrodek Zdrowia  w  Mircu.  którego

Gmina jest organem założycielskim zarządza dwoma budynkami  w Mircu i Jagodnem.
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111.        Do  grupy  ol)iektów  inżynierii  lądowej   i  wodnej  są  zaliczone:  sieć  dróg,  sieć

energetyczna, sieci kanalizacyjne i inne tj. chodniki, ścieżki
Wartość   na   dzień   1    stycznia   2020   r.   wynosi   17  564  066,74   zł,   natomiast   na   dzień

31  grudnia 2020 r. jest to kwota  19 358 368,97 zł, zwiększenie nastąpiło z tytułu wybudowania
i oddania do  użytkowania:

1.     Przydomowych   oczyszczalni   ścieków  na  terenie  gminy   w   ilości   50   szt.   i   wartości

705  960,50 zł.

2.    Dróg gminnych  i  wewnętrznych w następujących miejscowościach:
-     droga   wewnętrzna   od   drogi    wojewódzkiej    Nr   744   do   Trębowiec    Krupów

o wartości  622  085  zł,
-     parking przy cmentarzu parafialnym w Osinach o wartości  169 231,81  zł,

-     rów  melioracyjny  w  celu  odwodnienia drogi  powiatowej  Nr 0565  Tychów Nowy

o wartości  1 18  068,94 zł,

-     droga dojazdowa do gruntów rolnych Tychów Stary -Tychów Nowy o wartości

73  603,12  zł.

3.    Aktywne przejście dla pieszych  w miejscowości  Gadka o  wartości  105  352,86 zł.

W  zarządzie jednostek  organizacyjnych jest  kompleks  boisk  sportowych  ORLIK  2012

o  wartości   1  285  600,00  zł,  parking  na  terenie  szkoły  podstawowej  w  Osinach  wraz  z  drogą

dojazdową,  parking wraz z  chodnikiem  i  zadaszeniem  przy  szkole  podstawowej  w  Tychowie

Starym, oświetlenie terenu wokół amflteatru w Mircu oraz droga wraz z parkingiem przy szkole

podstawowej  w  Gadce.  W  zarządzie  szkół  są  również  siłownie  zewnętrzne  w  miejscowości
Mirzec,  Małyszyn  Gómy  i  Gadka  oraz  przy  Szkole  Podstawowej  Jagodnem  i  w  Tychowie
NOwym.

Wybudowano  podjazd  i  wejście  dla  niepełnosprawnych  do  budynku  szkoły  w  Osinach

i Jagodnem.

W zarządzie jednostek organizacyjnych -szkół jest  12 boisk sportowych i rekreacyjnych
o ogólnej  wartości  232  800,00 zł.

IV. Zespoły prądotwórcze z si]nikami spalinowymi
Gmina posiada 2 agregaty prądotwórcze o wartości 42 970,05 zł, według stanu na dzień

31.12.2020  r.

V. ZespoD komputerowe
Wartość  na  dzień  31  grudnia  2020  r.  zespołów  komputerowych  wynosi  208 085,50  zł.

Gmina posiada również tytuł do użytkowania serwerowni DELL Power Edge R 540 o wartości
149 607.56  zł.  W  zarządzie jednostek  organizacyjnych  gminy  (szkoły)  znajdują  się  zespoły

komputerowe o  wartości  368  597,50 zł.

VI. Urządzenia techniczne
Wartość   na   dzień   1    stycznia   2020   r.   wynosi   1257   88],37   zł.,   natomiast   na  dzień

3 lgrudnia 2020 r. to kwota  1282  82] ,57 zł. zwiększenie to  :
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-     rozbudowa monitoringu zewnętrznego w miejscowości  Mirzec w kwocie  10 500,00 zł,

-syrena cyfrowa platan DSE-600S kwota  ]4 440,20 zł.

W  eksploatacji  jest  41   szt.   instalacji  fotowoltaicznych  i  24  szt.   instalacji  solamych
o  wartości   1125  567,96  zł.

VII. Środki trarisportu

Wartość   na   dzień    1    stycznia   2020   r.   wynosi   3  266  51  ],00   zł.   natomiast   na   dzień

31  grudnia 2020 r. to kwota 4 026 036,00 zł. Zwiększenie nastąpiło z tytułu zakupu samochodu

pożamiczego  MAN dla OSP Tychów Stary o wartości  759 525,00 zł.
Na   dzień   31    grudnia   2020   r.   w   zasobach   mienia   komunalnego   znajduje   się    11

samochodów pożamiczych oraz samochód służbowy  Fiat Ducato.

VIII. Narzędzia, przyrządy, wyposażenie
Wartość na 31  grudnia 2020 r. to  kwota 23  506,00 zł.

IX.  Gmina  posiada  udzialy  w  Przedsiębiorstwie Wodociągów  i  Kanalizacji  Sp. z  o.o.
w Staracłiowicaclt w i]ości 2 058 szt. o wartości  1  234 800,00 zł

Gmina  przekazała  umową  użyczenia  dla  Przedsiębiorstwa  Wodociągów  i   Kanalizacji

Sp.   z   o.o.   w   Starachowicach   sieć   wodociągową   o   wartości   560217,79   zł,   w   tym   sieć

wodociągową  wraz  z  przyłączami  wsi  Jagodne  o  długości  6 492  mb  oraz  sieć  wodociągową

wsi Gadka wraz z hydrofornią o długości  14 617 mb.

IV.     STRATEGIA ROZWOJU GMINY MIRZEC

1.    Strategia Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2013-2020

Strategia  Rozwoju  Gminy  Mirzec  na  lata  2013-2020  zawiera  trzy  obszary,  trzy  cele
strategiczne    odpowiednio    operacyjne    (poniźej)    oraz    przypisane    nim    kierunki    działań

(łącznie 41 ).

1)   Obszar strategiczny I Spoleczny
Cel  strategiczny  1.  Podniesienie  zaangażowania  spolecznego  mieszkańców  gminy  oraz
zapewnienie wysokiej jakości życia i uslug publicznych

a)    Cel operacyjny  1.1  Rozwój kapitału ludzkiego i aktywizacja społeczna,

b)   Cel operacyjny  1.2  Rozwój  kultury oraz bogata oferta czasu wolnego,

c)    Cel operacyjny  1.3  Rozwój  usług zdrowotnych  i pomocy społecznej.

2)   Obszar strategiczny 11 Gospodarczy
Cel     strategiczny    2.     Stworzenie    konkurencyjnej     gospodarki     i     rolnictwa     oraz

przedsiębiorczości gminy poprzez specjalizacje i rozwój uslug
a)    Cel    operacyjny    2.]    Tworzenie    sprzyjających    warunków    dla    przedsiębiorczości

i  rozwój  usług oraz wsparcie zatrudnienia na lokalnym rynku pracy,

b)   Cel operacyjny 2.2 Rozwój  i promocja regionalnego pakietu turystycznego,
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c)    Cel   operacyjny   2.3   Rozwój   zrównowazonego   rolnictwa   opartego   na   specjalizacji
i  innowacyjności.

3)   Obszar strategiczny ]11 lnfrastruktura i Środowisko
Cel  strategiczny 3.  Rozwój  infrastruktury  technicznej gminy oraz dbalość o środowisko
naturalne podnoszące atrakcyjność inwestycyj ną oraz poziom życia mieszkańców

a)    Cel  operacyjny  3.1   Wykorzystanie  potencjału  i  rozbudowa  infrastruktury  technicznej

gminy,
b)    Cel  operacyjny 3.2  0dnowa i  dbałość  i  środowisko naturalne,

c)    Cel operacyjny 3.3  Harmonia i ład przestrzenny.

Opracowana „Strategia  Rozwoju  Gminy  Mirzec  na  lata  2013-2020"  zawierała  3  obszary,
9   celów   strategicznych   i   41    kierunków   łącznie.   Najlepjej   ocenione   obszary   w   każdym
sprawozdaniu  rocznym  to  obszar społeczny oraz  infrastruktura  i  środowisko,  najsłabiej  został
oceniony   obszar   gospodarczy   właśnie   przez   kierunki   których   nie   udało   się   zrealizować.

Spośród  wszystkich  kierunków część  z nich  nie  udało  się zrealizować  i  wymagały  zmiany  lub

usunięcia z dokumentu.  Podyktowane to  było  sformułowaniem  zapisów niepozwalających na
ich realizację.  Niektóre założenia przyjęte podczas opracowywania Strategii nie przełożyły się
na   możliwości    realizacyjne   gminy.    Kierunki,   które   nic   zostały   zrealizowane   to   przede
wszystkim:

-Stworzenie Gminnego programu  rozwoju zrównoważonego ro]nictwa, w tym rolnictwa
ekologicznego.   Gmina Mirzec nie stworzyła programu na potrzeby  gminy,  ponieważ kwestie
związane  z rozwojem  zrównoważonego  rolnictwa,  w tym  rolnictwa ekologicznego  są częścią
dokumentów  ogólnokrajowych.   Realizują  je  instytucje  takie  jak  Agencja  Restrukturyzacji
i Modemjzacji Rolnictwa.

-   Uczestnictwo   w   sieci   „krótkicli"   lańcucliów   dostaw   żywności.   Na   terenie   gminy

przewazają rozdrobnione  gospodarstwa rolne,  które  produkują głównie  dla potrzeb  własnych.
Nie   ma   grupy   producenckiej   na   terenie   gminy   Mirzec,   dlatego   kierunek   nie   mógł   być
zrealizowany na terenie gminy.

-Popularyzacja produkcji biomasy. Kierunek ten mógłby być zrealizowany tylko, jeżeli na

terenie gminy  lub w jej  bliskiej okolicy powstałaby bioelektrownia.

-Stworzenie  programu  rozwoju  uslug okolo  rolniczycli  oraz  powiązań  kooperacyjnycłi
z  przetwórstwem  rolno-żywnościowym.  Kie"nek   niemożliwy  do  realiźacji,  poniewaz  na
terenie    gminy    nie    ma    wysokojakościowej    produkcji    rolnej,    nie    ma    również    dużych
wyspecjalizowanych    gospodarstw,    niski    poziom    obsługi    rolnictwa    łącznie    z    brakiem

przetwórstwa. Na terenie gminy Mirzec w okresie sprawozdawczym nie było zorganizowanych
form aktywności rolników w celu lepszego zbytu.

-   Stworzenie   gminnego   programu   i)oprawy   ekonomiki   gospodarstw   rolnych.   Do
stworzenia  takiego  programu     konieczne  jest  przeanalizowanie  działalności   produkcyjnej
gospodarstw rolnych, stałe ocenianie wyników produkcyjnych  i  ekonomicznych gospodarstw,
ustalenie  podatku  VAT oraz jego  salda dla gospodarstw,  sporządzenie kalkulacji  opłacalności

produkcji   roślinnej   i   zwierzęcej   oraz   skutków   zmian,   dodatkowo   program   taki   wymaga
planowania  bieżącej  działalności  gospodarstwa rolnego.
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-    Stworzenie    programu    wykorzystania    OZE,    w    tym    ]oka]nego    systemu    eko
energetycznego. Gmina Mirzec nie stworzyła takiego programu, jednak w ramach  Programu
Gospodarki    Niskoemisyjnej    realizowała   szereg    inwestycji,    których    częścią    były    OZE.
Przykładem takiego zadaniajest wspólna realizacja wraz z Gminą Starachowice  pn.: „Budowa
mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Starachowice", którego głównym celem
było zwiększenie liczby odnawialnych źródeł energii  w produkcji energii  cieplnej  oraz energii

elektrycznej w gminie Mirzec.

-  Zagospodarowanie  terenów  „Krainy  kamiennycli  scyzoryków"  wraz  z  zalewem   na
Wężyku-zagospodarowanie terenu  (w tym  mala  infrastrul{tura).  Kierunek nie  mógł być
zrealizowany,  ponieważ  teren  przewidziany  pod  zagospodarowanie  należy  do  Nadleśnictwa

przez  Gminę  Mirzec  ze  względu  na  to,  że  właścicielem  tych  terenów jest  Nadleśnictwo,  nic
zostały podjęte żadne działania ze względu na prywatny charakter inicjatywy.

-Stworzenie programu scalania gruntów.  Ten kierunek to zadanie własne powiatu, dlatego

nie mógl być zrealizowany na poziomie gminy.

Strategia Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2013-2020 wygasła w 2020 roku.  Urząd Gminy
w  Mircu  w chwm  obecnej  przy pomocy  firmy zewnętrznej jest w trakcie opracowania nowej
Strategii Rozwoju Gminy Mirzec na lata 202 ] -2030+.

2.    LPR dla gminy Mirzec na lata 2016 -2022 -kluczowy program operacyjny Strategii
Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Mirzec na lata 2016-2023 został opracowany

na   podstawie   Wytycznych   Ministra   lnfrastruktury   i   Rozwoju   w   zakresie   rewitalizacji
w  programach   operacyjnych  na  lata  2014-2020   (MR/H   2014-2020/20(2)08/2016)   z  dnia
2 sierpnia 2016r.

Program  Rewitalizacji zakłada realizację do 2023  roku celów szczegółowych, tj:

1)   Cel  szczegółowy  ] :  Mirzec zostaje chętnie odwiedzaną przez turystów  gminą powiatu

starachowickiego;
2)    Cel  szczegółowy 2:  Zwiększenie  przedsiębiorczości  i  aktywności  mieszkańców;

3)   Cel  szczegółowy  3:  Zwiększenie  liczby  przedsięwzięć z zakresu efektywnej  i zielonej

energii;

4)    Cel  szczegółowy 4:  Rozwój edukacji, kultury  i sportu na podobszarach rewitalizacji;

5)   Cel szczegółowy  5:  Rozwój  usług społeczno-zdrowotnych.

LPR  został  zaktualizowany  w  maju  20]8  r.   Uchwałą  Nr  LII/318/2018   Rady  Gminy

w     Mircu     w    zakresie     wprowadzenia    w    dokumencie     zadania    inwestycyjnego     pn.:

..Termomodernizac]a  budynków  OSP  w  Jagodnem  i  O.sinach"  .i  tym  sĘmym  rozszeTzen.ie
o dodatkowe dwa podobszary:  fragmenty sołectwa Jagodne oraz sołectwa Osiny.

Kolejna aktualizacja w/w dokumentu zatwierdzona została Uchwałą  Nr X/74/2019 Rady
Gminy  w  Mircu  z  dnia  26  kwietnia  2019  r.  Przedmiot  aktualizacji  Lokalnego  Programu
Rewitalizacji    dla   Gminy   Mirzec   na   lata   2016   -   2023    dotyczył   rozszerzenia   obszaru
zdegradowanego o sołectwa:  Tychów Nowy, Tychów  Stary,  Trębowiec, natomiast wyłączono
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z  w/w  obszaru  tereny  leśne.  Zmiany  wielkości  powstały  takze  w  podobszarze  I  „Mirzec",

w   którym   rozszerzono   teren   o   fragment   sołectwa   Trębowiec   z   pogłębioną   diagnozą  tej

miejscowości.

W  wyniku tej  aktualizacji  powstały nazwy  i  wielkości   podobszarów:

•      Podobszar    I    -    „Mirzec"   Źawierający    sołectwa    Mirzec    1    oraz    Mirzec    11    wraz

z fragmentem  sołectwa Trębowiec,
•     Podobszar ll -„Osiny'. zawierający fragment sołectwa osiny (rejon szkoły),
•     Podobszar lll -„Jagodne" zawierający fragment sołectwa Jagodne (rejon szkoły).

W  re2ultacie  zmian  obszar  zdegradowany  obejmujący  sołectwa:  Mirzec  1,  Mirzec  11,

Jagodne i Osiny (z terenami leśnymi) zajmował powierzchnię 6 609,93 ha, co stanowiło 59,48%

powierzchni  gminy  na  którym  zamieszkiwało  3  615  osób,  tj.  42,95%  ogółu  mieszkańców

gminy   Mirzec.   Powstały  łącznie  trzy  podobszary  rewitalizacji   -  miejscowość   Mirzec  oraz
fragmenty   sołectw   Osiny   i   Jagodne.   Dla   wyznaczenia  zasięgu   podobszarów   rewitalizacji

kierowano się następującymi przesłankami:

•     na   podobszarach   tych   zidentyfikowano   wysokie   natężenie   negatywnych   zjawisk

w sferze  społecznej  (bezrobocie,  przemoc,  niekorzystna sytuacja demograficzna,  duża
liczba   osób   korzystających   z   pomocy   GOPS)   oraz   gospodarczej,   przestrzenno   -
funkcjonalnej,  technicznej  i  środowiskowej,

•      obszary tejednocześnie mają istotne znaczenie dla rozwoju gminy.

Wybór   podobszarów   uzyskał   całkowitą   akceptację   zarówno   władz   lokalnych   jak
i  akceptację społeczną;

Wyznaczone podobszary rewitalizacji zajmowały  powierzchnię 20,87 km2 co stanowiło
18,78%  powierzchni  Gminy  Mirzec.  Na  podobszarach  tych  mieszkało  2  492  mieszkańców,

tj. 29,61 % mieszkańców Gminy  Mirzec.

W   dniu   9   grudnia   2019   r.   została   podpisana   Pre-umowa   pomiędzy   Gminą   Mirzec

a   Województwem   Świętokrzyskim  na  realizację  projektu  pn.:   „Zintegrowana  rewitalizacja

centrum   Mirca  poprzez  kompleksową  odnowę  kryzysowych  terenów  i  obiektów  w  obszar

rozwojowy  tworząc  strefy  turystyki,  relaksu  i  aktywności"  na  kwotę  4   145 406,68  zł.  Koszt

całej  inwestycji planowanyjest na 8 533  023,00 zł z czego 2 000 000,00 zł to środki  pozyskane

z   runduszu   Rozwoju   lnwestycji   Lokalnych.   Prace  przy   realizacji  projektu  rozpoczęły   się

w 2020 roku, a ich zakończenie planowanejest na 2023  rok.

W  maju  2020  r.  ogłoszono  konkurs  architektoniczny  na  opracowanie  komp[eksowej
koncepcji      budowy      zbiomika      wodnego      (rekreacyjnego)      oraz      zagospodarowania
architektoniczno    -    urbanistycznego    terenów    wokół    planowanego    zbiomika    w    Mircu

w  ramach  przedmiotowego  projektu.   Konkurs  został  rozstrzygnięty  w   lipcu  2020  r.,  a  ze

zwycięzcą   konkursu   w  sierpniu   2020   r.   podpisano   umowę   na  opracowanie   dokumentacji

projektowej  na kwotę  190 000,00 zł.
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W lipcu 2020 r. podpisano umowę na kwotę  ] 16 850,00 zł, w zakresie zagospodarowania

terenu (rozbudowa przedszkola o salę, ścieźka zdrowia, budowa wiat handlowych i elementów

małej  architektury,  odnowienie  elewacji  OSP  w  Mircu  oraz  terenu  wokół  pomnika,  budowa
toalety publicznej).

V.       OSWIATA I WYCHOWANIE

W  roku  2020  funkcjonowalo  s  ośmioklasowych  szkół  podstawowych,  2  przedszkola
w Mircu i w Jagodnem, przy czym to ostatnie włączone do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w  Jagodnem   wraz   ze   SP   w  Jagodnem   oraz   6   oddziałów  przedszkolnych   przy   szkołach

podstawowych.  Organizację szkół na koniec roku 2020 pokazuje poniższa tabela.

Lp. Wyszczególnienie
Llczl,aoddzialów Liczbauczniów

w tym:

0 I 11 111 IV V VI V[I VI[I

1

Szkoła PodstawowawGadce
9 97 17 6 11 12 5 7 16 11 12

2
Szkoła Podstawowaz01wJagodnem

5 41 6 9 13 7 6

3
Szkoła PodstawowawMałyszynie

9 95 24 9 11 8 6 7 12 8 10

4
Szkola PodstawowawMircu

11 209 24 24 24 26 10 37 39 25

5
Szkoła PodstawowawOsinach

8 83 20 7 7 9 14 6 12 8

6
Szkoła PodstawowawTrębowcu

5 45 7 10 6 8 8 6

7

Szkoła PodstawowawTychowieNowym
8 70 11 10 7 7 5 14 8 8

8
Szkoła PodstawowawTychowjeStarym

9 123 21 9 13 13 15 8 16 13 15

RaZem 763 100 81 73 72 81 46 122 104 84

Ponadto  wychowaniem  przedszkolnym  w  gmjnnych  przedszkolach  objęto  w  ubiegłym
roku łącznie 213 dzieci, z tego  144 to dzieci poniżej  klasy „0", w tym 21  dzieci w Przedszkolu

w  Jagodnem  oraz  92  dzieci  w  Przedszkolu  w  Mircu.  Opieką  przedszkolną  zostały  objęte
wszystkie dzieci, które zgłoszono do rekrutacj i.
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Dodatkowo       w       2020       roku,       gmina       Mirzec       ponosiła       koszty       związane
z  uczęszczaniem  i  pobytem  dzieci  zamieszkałych  w  gminie  Mirzec  do  przedszkoli  poza jej
terenem:  do  gminy  lłża,  Kunów,  Starachowice,  Skarżysko  Kościelne,  Skarżysko-Kamienna,

Wąchock  i  Wierzbica.  Ogółem  do  przedszkoli  poza  terenem  gminy  Mirzec  uczęszczało  29
dzieci.  Całkowity  koszt  poniesiony  przez  gminę  wyniósł:   133  870,65  zł,  co  stanowi  wzrost

poniesionych kosztów w stosunku do 2019 roku o 46,79 %.

W   budynku   SP   w   Tychowie   Starym   iitworzono   Klub   Dziecięcy   „Bączek",   który
zapewnia opiekę  12  dzieciom  z terenu gminy  w wieku od  1  do  3  lat.  Działalność  i  powstanie

Klubu  w  całości  finansowane jest ze  środków z  EFS  w  ramach  projektu  „Utworzenie  Klubu

Dziecięcego  Bączek  w  Tychowie  Starym"  realizowanego  w  okresie  styczeń  2020  -  czerwiec
2022.   Całkowita   wartość   projektu   890   614,04   zł.   Utworzony   K]ub   Dziecięcy   mieści   się

w  przystosowanych  dla   12  dzieci  pomieszczeniach  wyposażonych  w  nowoczesne  pomoce

dydaktyczne,   w   tym   tablicę   multimedia]ną,  rzutnik   i   komputer,   wybudowano   w   ramach

projektu  plac  zabaw,  prowadzone  są  dla  dzieci  zajęcia  z  rytmiki  i  z j.  angielskiego  oraz  dla
rodziców zajęcia z psychologiem.

We  wrześniu  2020  przy  SP  w  Mircu  powstała  Placówka  Wsparcia  Dziennego,  której

powstanie i działalność również finansowane jest ze środków EFS. Całkowita wartość projektu
wynosi  1025  514,20 zł w ramach tych środków zakupiono nowoczesne pomoce dydaktyczne,

wyremontowano    sale   zajęć,   dostosowano   toaletę   do   potrzeb   osób   niepełnosprawnych,

zakupiono  wyposazenie do  sal  oraz kącika kulinamego.  W projekcie  uczestniczy 40  uczniów,

20 rodziców/opiekunów prawnych oraz  18 nauczycieli. Zakres wsparcia obejmuje organizację

zajęć   opiekuńczo   wychowawczych   wspierających   dzieci   i   młodzież   we   wszechstronnym
rozwoju  oraz  zajęcia  tematyczne,  rozwijające  kompetencje  kluczowe  uczestników  projektu.
Celem  projektu jest  zwiększenie  dostępności  usług  społecznych  dla  osób  zamieszkałych  na

terenie Gminy Mirzec. Okres realizacji od 01.06.2020 r. do 31.07.2022 r.

Gmina Mirzec  realizuje zadania edukacji publicznej  także poprzez organizację dowozu
uczniów do szkół. Główne zadania w tym zakresie to dowóz uczniów z terenu gminy do Szkoły

Podstawowej  w Mircu, do Szkoły Podstawowej w Tychowie Starym, do Szkoły Podstawowej
w   Gadce   oraz   dowozu   dzieci   niepełnosprawnych   do   Zespołu   Szkolno-   Przedszkolnego
w Jagodnem -roczny koszt dowozu wyniósł 70 768,54 zł.

Ponadto  Gmina   Mirzec   w  2020   roku  ponosiła  koszty  związane  z  dowozem  dzieci
niepełnosprawnych   z   terenu   gminy   do   placówek   poza   terenem   gminy,   które   wyniosły:

40 257,34 zł.

1)   Zespołu    P]acówek    Edukacyjno    -    Wychowawczych    w    Skarżysku-    Kamiennej
dowożonych było 4 dzieci:  35 959,45 zł;

2)   Specjalnego  Ośrodka  Szkolno-Wychowawczego  w  Starachowicach  dowożonych  było

3  dzieci:  4 297,89 zł  .
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W  2020  roku  w  okresie  od  stycznia  do  grudnia  43  uczniów z  terenu  gminy  Mirzec  objętych

zostało   pomocą   materialną   w   fomie   stypendiów   i   zasiłków   szkolnych.   Łączna   kwota
wydatkowanych  środków na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych wyniosła 61790,00 zł,

w   tym   środki   z   dotacji   w   wysokości   52   309,00   zł   i   środki   własne   gminy   w   wysokości

9 481,00 zł.

Zatrudnienie w jednostkach oświatowych oraz koszty funkcjonowania za rok 2020 wraz
z wydatkami  rinansowanymi z  projektu  „Tak dla TIK",  projektu  „  Utworzenie  Klubu
Dziecięcego  Bączek  w  Tycliowie  Staiym"  oraz  projektu  „Wsparcie  rodziny-sukcesem

gminy:

Lednostka

stan zatrudnienie wg umów(bezgodz.ponadwym.)
wydatki 2020 roku

Razem
n-le

obsluga p-c n-la/świetlica /sekretarka

wynagrodzenia ipochodne/wtym:FŚsidod.wiejski/(wzl)
wydatkirzeczowe/bezwsadudokotła/(wz])

Gadka 1  1,65 3 0,5 1  276  837,24 84 009,98 1  360 847,22

Malyszyn 1  1,69 2,5 2 1261672,56 63  362,60 1325 035,16

Mirzec 22,06 11 2 2  722  883,] ] 223  306,86 2 946  189,97
PWDMirzec

2 65  723,09 185 439,20 251162,29

Osiny 1  1,34 2,5 0,75 1178149,14 232 747,43 1  410 896,57

Trębowiec `., `_ 2 0,5 663  578,47 43 650,06 707 228,53
TychówNowy

8,95 1,5 0 1105  399,7] 44 403,74 1  149 803,45
TychówStary

13.79 5,75 0 1467  951,26 2] 8  768,23 1  686 719,49

ZSPJagodne
10,87 5 4 1341938,10 132  948,20 1  474 886,30

RazemszkoD
97'02 33'2S 11'75 11084132,68 1  228 636,30 12 312 768,98

P. Mirzec 7,26 7 2 1  007 789,73 91657,55 1  099 447,28

CUW 0 8 0 530  751,11 574 940,07 1  105 691'18

KJubDziecięcyBączek

0 0 2 39 054,61 8  ]82,'6 4J Ż36,J7

Łącznie 104'28 48'25 15'75 12  661  728,13 1  903 416,08 14  565144,21
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Tabela porównawcza (stalych wydatków) - bez środków pozyskanych w rozbiciu na lata
2019 -2020

uwdatki wg

2019 rok 2020  rok

wynagrodzenia wdatkj
razem wydatki

wynagrodzenia wydatkirzeczowe/bez

razem wydatkirodzaju i i]ochodne dod.
rzeczowe/ bez i pochodne

wsadu do
wiejski, ZFŚS

wsadu dokotla/czesnego 2019 roku dod. wiejski,zFŚs
kotla/czesnego

2020 roku

szkołypodsiawowe
8  473  380,61  zł 744136,73  zł 9 2 I 7  517,34 zł 9  837  341933  zł 690 082,84 zł 10  527 424,17 zł

oddziałygimnazjalne
1193  265.77  zł 38  225,20  zł 1231490,97  zł 0.00  zł 0,00 zł 0,00  zł

przedszkola 978  741,10  zł 50 269,36 zł 1  029 010,46 zł 1037102,72 zł 107109,84  zł ]   144  2]2,5ó  zł

oddziałyprzedszkolne
547  547,62  zł 54 032,59 zł 601580,21  zl 563  748,26 zł 26  806,17  zł 590  554,43  zł

doksżtałcanie 10  062.13  zł 10  062,13  zł 4  672,31  zł 4  672,3 I   zł

dozywianie 422 065,88  zł 100  969,87 zł 523  035,75  zł 477 247,05 zł 42 248,54 zł 5 ] 9 495,59 zl

dowózuczniów
I 42  509,33  zł 142  509,33  zł 70  768,54 zł 70  768,54  zł

s,ypendiadzieclzdolnych

13  520.00 zł 13  520.00 zł 2  880,00  zł 2  880.00  zł

świetliceszkolne
32  007.62  zł 4  41 0.00  zł 36  4 ] 7,62  zł 23 287,68 zł 0,00 zł 23  287,68  zł

CUW 485  999,43 zł 66  25 1,3 1  zł 552  250,74  zł 494135,45  zł 1  ]4  618.11   zł 608  753,56  zł

KlubdziecięcyBączek

4100,00 zł 4100,00  zł 8]  216,]9  zł 81216,]9  zł

Orlik +umiempł),wać

' 7 490, 15  zl 19  724,30 zł 37  214,45  zł 1 2  441, ' 0  zl I 0   154.80  zł 22  595,90  zł

razem 12150  498,18  zł 1  248  210,82  zł 13  398  709,00  zł
12 445  303,59zł

1150  557,34  zł 13  595  860,93  zł

etatypedagogiczne
110.68 104,28

etaty CUW 8 8

etaty  obsługi 47,75 52

subwencjaoświatowa,dotacjaprzedszkolna

9  I 59 ó29,00 zł 8  887 227,00 zł
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Rozliczenie subwencii oświatowei  i dotacii DizedszkoLnei   za rok 2020

Je,nosM

ston uMni.nit)ruliczzmi"8odz.ponadwym3'-'2.20e w emiachch".,azłnadzim20

lLosć   u.ulńww€ Sl() 30.IJ9.20lq dochody koszty analm

nJe
obsh«

p< "Ja/.ricll„a

S* kLO
i]mdszLol azAm

ib)ść subwencja subwencja
do'acja mm

wdaiki 202o
wydofl2020rokunhezwsodu

różnim dDchiidy- kosa ucznia w
kostt dz«cka

/sck,e,ą,*
podst

'6-'d'
e  (3-5  h,,)

oddva'wSP \llh',~`+,L o"iau)wa 6-hk,
pmdstioha

roku szkowbezwsadudi.h.do
1      J `oddzuLpmdszL L'l=^ We w  odddaJ.pr€xdsz.

Gadka 11.53 3.50 0_50 84 6 13 101 9 1  044  200.00  zł 32  253.00  zl ' 8  649.00  z' 1095102.00  zl 1235  896`ól   zl 107  492.68  zł •248  287  29 zl '4   713'05  zl 5  657,51   zł

Jsgodne 13.21 5.00 4,00 37 6 ló 59 5 740  0ó9.00  zl 35  837,00  71 22  953.00  zl 798 8S9,00 zl 11.:8  508`17  71 310   S.16.21   zl •650185`38  zl _10  770.49  7' 14115,28   zl

Mabs7yn 13.29 2.50 '00 74 9 'ó 99 9 949  531 `00  zl 48  380_00  71 22  953.00  zl 1  OZO 864,00  zl 1218  993`34  zl 98  390.4 I  zl -296  519,75  zl 16  472`88  /1 3  935,ó2  zl

M'rzcc 24_70 10_00 1.00
`-

11 2  315  456.00  71 Z  3ł5  4S6.00  zl 2   915132.12  zl -599  676,12  zl I  3    13  I  .2_1   ,1

Osmy 13. 59 2.50 0.75 64 6 15 85 8 830  900.00  zl 32  253.00  zl 2 1   5 ' 9,00  71 884 672,00 zl I    192  ó95.00  zł 100  334.09  z' •408  3S7,09  7ł 18  635.86  zl 4  777,8171

Trębowie
8.50 L00 0,50 28 7 3 39 5 456  360  00  zl 37 ó29.00  zł 4  304.00  Ź' 498 29J.00 zl 601277.27  zł 96 009. ' 7 z' • 198  993.44  71 21474.19  zl 9  600,92  zl

TychowNowy
12,00 2.00 58 8 8 74 8 694   149.00  zł 43  004_00  z' 1  1  477.00  z' 748 630,U zl 1   049162.26  zl 93  7 I 7.40  zł -394  249.ó6  zl ' 8  089.00  7' 5  857.34  zł

TychówStaTy
14.52 5.75 075 107 8 15 130 9 1   175  632.00  zl 4_1  004.00  zl 2 '   5 1 9.00  zl 1  Ż40  1 S5,U  z] 1   537  804,39  71 94  ólo.68  zl -392  260.07  7ł 14  `,72_00  z' 41   '1.51,'

Rnem''Lat` „U4
3Z,Z5 8.50 674 SO 86 809 8  Z06  Z97,00 zl 27Ż 360.00 z' 1 ZJ  J7d.00 zl 8  60Z  031.00  zl 10  889 469.16  zl 90]  090,64 z' -)  188  5Z8.80 zl

P   M'rzec 7.38 7,OU 2.00 27 72 99 4 18 '  906.00  zl 103  290.00  ,' ŻSS  196'00  zl 1   092  363.28  7ł -807   167.28  zl 11   033.97  zl

L0eznie
118.7Ż

39.2Ś '0,50
67,.00 77,00

lś8,00
908,00

8 20ó ż97,00 zl 454  Z66,00 zl 226 664,00 zl 8  887  227,00  zl 10  889 469,16  zl '  99J 45J'9Ż zl •. 995 696.08 zl
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Subwencja i wydatki w ]atach 2019 i 2020

0,00 zł                       2 000 000,00 zł              4 000 000,00 zl              6 000 000,00 zł              8 000 000,00 zl             10 000 000,00 zl            12 000 000,00 zł            14 000 000,00 zł
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W}.datki  \`g rodzaju 2019 i 2020
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[nne  r()(l'/źi`iŁ`  \\}'datków  2{)19-2()20
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Wydatki 2019-2020
I 2  000 000,00 zł

10 000  000,00  zł

8 000  000,00  zł

6 000 000,00 zł

4 000 000,00 zl

2 000 000,00 z'

0,00  zł I 11
szkoły podstawowe                            oddziały gimnazjalne                                    przedszkola

11
oddziały przedszkolne

11_
CUW

•2020wynagrodzenia ipochodne           .2019wynagrodzeniaipochodne           .2020wydatki  rzeczowe           12019wydatki rzeczowe
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WYNIKI EGZAMINÓW

W roku szkolnym 2019/2020 egzamin ósmoklasisty uczniowie pisali z: języka polskiego,

matematyki  i języka angielskiego.

Wyniki Egzaminu Ósmoklasisty w gminie Mirzec z poszczególnych przedmiotów:

Przedmiot/ szkola Język polski
1. Jagodne
2. Tychów Nowy 66%
3. Małyszyn 65%
4. Mirzec 64%

!5. Gadka 59%
•6. Tychów Stary 58%

7. Osiny 42%
8. Trębowiec

Przedmiot/ szkola Matematyka
1. Tychów Nowy 54%
2. Gadka 45%

3. Mirzec 50%
4. Małyszyn 50%
5. Tychów Stary 45%
6. Osiny 390/o

7. Jagodne
8. Trębowiec

Przedm iot/ szkola Język angielski
1. Jagodne
2. Gadka 54%
3. Mirzec 51%

4. Tychów Nowy 54%
5. Małyszyn 45%
6. Tychów Stary 43%
7. Osiny 39%
8. Trębowiec

W ska]i kraju województwa, powiatu i gminy wyniki przedstawiają się następująco:

językpolski matematyka
11  język angielski

kraj 59% 46% 54%

województwo 590/o 46% 52%

powiat 59% 45% 52%

gmina 61% 48% 49%

Wyniki z sąsiednich gmin w porównaniu do gminy Mirzec:

1.    GminaBrody-53,66;

2.    Gmina starachowice-52,66;

3.    Gmina Mirzec-52,33;
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4.    Gmina wąchock-5l,33;

5.    Gmina pawłów-49,33.

1.    Projekty zrealizowane w 2020  roku w oświacie:

1)   „Tak    dla    TIK    w    Gminie    Mirzec"    realizowany    w    partnerstwie    z    Akademią

Przedsiębiorczości   w  ramach   Regionalnego   Programu  Operacyjnego   Województwa

świętokrzyskiegozdziałania8.3nałącznąkwotę2036521,20zł,wtymwkładwłasny

niefinansowy  to  242172,00  zł.  W  ramach  programu  wyposazono  szkoły  w  pomoce
dydaktyczne  i  narzędzia  TIK,  głównie zakupiono  kompletne pracownie  komputerowe
do        każdej        szkoły        wraz        z        modernizacją        infrastruktury        sieciowej
i   urządzeń   sieciowych   oraz   tablice   i   monitory   interaktywne,   drukarki   3D   i   inne.

Finansowano  studia  podyplomowe  i  szkolenia  w  zakresie  nowych  technologii  oraz
warsztaty   dla   nauczycieli   z   zakresu   korzystania   z   narzędzi   TIK   na   wszystkich

przedmiotach  nauczania oraz  w  nauczaniu  początkowym,  a  także  zajęcia dla  ucżniów
kształcące   i   rozwijające   kompetencje   cyfrowe,   w   tym:   zajęcia   z   programowania
i    robotyki    oraz    warsztaty    „Bezpieczeństwo    w    cyberprzestrzeni".    Program    był

rea]izowany   w   latach   2018-2020.   Wniosek   o   pozyskanie   środków   przygotowany

i   realizowany   przez   Akademię   Przedsiębiorczości   przy   współpracy   z   gminnymi

szkołami i z CUW w Mircu.
2)    W  2020  roku  Gmina pozyskała  środki z programów Zdalna szkoła  i  Zdalna  szkoła +  .

W  kwietniu była to  kwota w wysokości  60  000,00 zł, za którą zakupiono  25  laptopów

i jeden tablet wraz z oprogramowaniem. W maju z drugiego programu przypadło nam
53  520,00  zł,  za  które  zakupiono  24  Iaptopy.  Wszystkie  laptopy  przekazano  do  szkół

i  trafiły  one  do  wybranych  przez  szkoły   uczniów.   Wniosek  o  pozyskanie  środków

przygotowany i realizowany przez CUW w Mircu.
3)   2020   rok   był   drugim   rokiem   realizacji   projektu   w   ramach   RPO   Województwa

Świętokrzyskiego  z  działania  7.4  .  pn.  „Rozwój  infrastruktury  edukacyjnej  na terenie

gminy Mirzec" na kwotę 714 286,00 zł. Wniosek o dofinansowanie przygotowany przez
fimę    zewnętrzną    oraz    CUW    w    Mircu.    Realizowany   przez    CUW    w    Mircu
i   Referat  lnwestycji   Urzędu  Gminy.   W  ramach  projektu  doposażono  w  2019  roku

pracownie matematyczno-przyrodnjcze  w 6 szkołach  podstawowych  za kwotę prawie
30 000,00  zł  (  zakupiono  m.in.  tablety,  laptopy,  drukarki  3D,  modele  anatomiczne,
zestawy do budowy brył i bryły szkieletowe ) oraz w 2020 roku zmodemizowano boisko
szkolne przy SP w Jagodnem.

4)    W      grudniu      2019      podpisano      umowę      na     realizację      dwuletniego      projektu

pn.   „Utworzenie   Klubu   Dziecięcego   Bączek   w   Tychowie   Starym"   -  projekt  jest
realizowany ze środków  RPO  WŚ  EFS na kwotę  890 614,00 zł, z czego 752 014,00 zł

stanowj  dofinansowanie.  Wkład  własny jest niefinansowy.  Wniosek o dofinansowanie

przygotowany  przez firmę zewnętrzną oraz CUW w Mircu.  Realizowany przez CUW
w   Mircu   i   Referat   lnwestycji   Urzędu   Gminy.   W   2020   roku   dokonano   adaptacji

pomieszczeń  wydzielonych  przy  SP  w  Tychowie  Starym,  wyposażono  je  w  meble.
sprzęt  i  pomoce dydaktyczne oraz  wybudowano plac zabaw dla dzieci  młodszych.  Od
września w Klubie opiekąjest objętych  12 dzieci z terenu gminy.
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5)   Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - w 2020 roku środki pozyskano dla Szkoły

Podstawowej   im.   Kazimierza   Kupczyka   w   Tychowie   Starym,   zakupiono   ksiązki
i   lektury  za  kwotę   5  000,00  zł,  z  czego  4 000,00  zł  pozyskano  w  ramach  dotacji.

Wniosek  o  dofinansowanie  przygotowany  przez  CUW  w  Mircu.  Realizowany  przez
CUW w Mircu i gminne szkoły.

6)    Ponadto w 2020 Toku pozyskano środki z rezerwy oświatowej na wyposażenie pracowni

przedmiotowych   i   zakupiono   pomoce   dydaktyczne   do   geografii,   fizyki,   biologii
i  chemii  za  kwotę  72 310,00  zł dla  SP  w Tychowie  Starym  i  SP w Osinach.  Wniosek

o  dofinansowanie  przygotowany  przez  CUW  w  Mircu.  Realizowany  przez  CUW
w  Mircu  i  gminne  szkoły.

7)   W  czerwcu 2020 podpisano umowę na dofinansowanie projektu  „Wsparcie rodziny-
sukcesem  gminy".  Całkowita  wartość  projektu  -1025  514,20  zł  w  ramach  którego

przy  SP  w  Mircu  powstała  Placówka  Wsparcia  Dziennego,  zakupiono  nowocźesne

pomoce dydaktyczne, wyremontowano sale zajęć, dostosowano toaletę do potrzeb osób
niepełnosprawnych,     zakupiono     wyposazenie    do     sal     oraz     kącika     kulinamego.

W   projekcie   uczestniczy   40   uczniów,   20   rodziców/opiekunów   prawnych   oraz   ls

nauczycieli. Zakres wsparcia obejmuje organizację zajęć opiekuńczo wychowawczych

wspierających dzieci  i młodzież we wszechstronnym rozwoju oraz zajęcia tematyczne,
rozwijające    kompetencje    kluczowe    uczestników    projektu.    Celem    projektu   jest
zwiększenie dostępności  usług społecznych  dla osób zamieszkałych  na terenie Gminy

Mirzec.  Okres realizacji od 01.06.2020 r. do 31.07.2022  r.  Wniosek o dofinansowanie

przygotowany   przez   flrmę   zewnętrzną   i   SP   w   Mircu.   Rcalizowany   przez   CUW
w Mircu i SP w Mircu.

8)   Pod  koniec  2020  roku  Gmina  otrzymała  zgodę  na  realizację  od  roku  2021  projektu

„Utworzenie nowego oddziału przedszkolnego przy Zespole Szkolno -Przedszkolnym
w Jagodnem", który będzie realizowany ze środków EFS w  latach 2021 -2022 za kwotę

428120,00   zł,   wkład   gminy   to   wynajem   pomieszczeń.   Projekt   zakłada   remont

i  adaptację  pozostałej   części   budynku  przcdszkolnego  -  szatni,  stołówki   i  zaplecza

kuchennego.  Sala dydaktyczna zostanie  wyposażona m.  in.  w nowe  stoliki,  krzesełka,

szafl(i,  pomoce  interaktywne,   materiały   edukacyjne,  zabawki,   miejsca  rekreacyjne.
Zorganizowane  zostaną  zajęcia  dodatkowe  ukierunkowane  na  rozwój  zainteresowań
i   kreatywności  maluchów:  rytmika,  taniec,  zajęcia  artystyczne  (plastyczne),  zajęcia

z  logopedą  i  źajęcia j.  angielskiego.   Wyposażona  zostanie  także  kuchnia,  do  której

planuje   się   zakup   szeregu   sprzętów  takich  jak  zmywarko   -wyparzarka,   lodówka,
kuchenka  sześciopalnikowa,  natrysk  do  naczyń,  opiekacz,  czajnik,  robot  planetamy,

meble   kuchenne,   stół,   zlewozmywak,   zestawy   naczyń   i   akcesoriów   kuchennych.

Wniosek  o  dofinansowanie  przygotowany  przez  fimę  zewnętrzną  i  SP  w Jagodnem.
Realizowany  przez CUW w Mircu i Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jagodnem.
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VI.     REALIZACJA INWESTYCJI GMINNYCH

W   okresie   2020   roku  zrealizowanych   było  24   zadań   inwestycyjnych.   W   liczbie  tej

znajdują   się   zadania   zakończone   i   takie,   które   są   w   trakcie   realizacji   lub   trwał   proces

aktualizacji     ich    dokumentacji    technicznych.     Było    to    możliwe    dzięki    przygotowaniu

wspomnianych wymaganych dokumentacji  technicznych,  projektowych z  lat wcześniej szych,
a    także    projektów    jednorocznych.    Podstawowym    celem    było    zaspokajanie    potrzeb
mieszkańców Gminy Mirzec w zakresie:

a)  infrastruktury  technicznej   dotyczącej   drogownictwa,  bezpieczeństwa,  kanalizacji
sanitamej,  infrastruktury     edukacyjnej,  sportowej,  oświetlenia  drogowego,  poprawy
warunków         lokalowych         w         obiektach         użyteczności         publicznej         wraz

z  zagospodarowaniem   terenów  wokół  nich   (szkoły,   budynki   remiz   OSP,   budynki

wielofunkcyjne,  świetlice  wiejskie),

b)   modernizacji   sprzętu    i   wyposażenia   obiektów   dotyczących   zakupów   sprzętu
i  urządzeń elektrycznych  i elektronicznych, artykułów AGD, mebli  etc,

c) ograniczenia kosztów energii elektrycznej poprzez wytwarzanie i dystrybucję energi i
ze   źródeł   odnawialnych   (montaż   ogniw   fotowoltaicznych    i    pomp   ciepła)    oraz

innych zadań w ramach termomodemizacj i obiektów kubaturowych.

1. Remont drogi gminnej nr 347010 Gadka -Majorat (11 etap)
W  ramach zadania wykonany został remont drogi  gminnej  w miejscowości  Gadka  Majorat na

łącznej  długości  977 mb, poprzez ułożenie nowej  nakładki asfaltowej  na całym odcinku drogi,

odtworzenie  rowu  przydrożnego  z jego  częściowym  umocnieniem  prefabrykatem  typu  ażur,

wykonane zostały  także pobocza obustronne o szerokości  0,75  mb oraz zjazdy z kruszywa do

posesji.  Zadanie  realizowane  w  ramach  dofinansowania  z  Funduszu  Dróg  Samorządowych.
Łączny koszt realizacji zadania wyniósł brutto 440153,31  zł, z czego środki dotacji z FDS-u w

kwocie 346 522,00 zł + środki z budżetu Gminy  Mirzec w kwocie brutto 93  631,31  zł.

2.Przebudowa drogi wewnętrznej Trębowiec - Krupów - DW744
W   ramach   zadania   wykonano   przebudowę   1   części   drogi   wewnętrznej   prowadzącej   od

miejscowości  Trębowiec  Krupów w kierunku drogi  wojewódzkiej  nr 744 na odcinku  633  mb.

Szerokość   nawierzchni   bitumicznej   5,0   mb,   obustronne   pobocza   utwardzone   kruszywem

naturalnym o szerokości 0,75 mb, obustronne rowy przydrożne umocnione prefabrykatem typu

azur    oraz    wykonany    został    kanał    technologiczny.    Zadanie    realizowane    w    ramach

dofinansowania  z  Funduszu  Dróg  Samorządowych.  Łączny  koszt  realizacji  zadania  wyniósł
brutto  610 805,80  zł,  z  czego  środki  dotacji  z  Funduszu  Dróg  Samorządowych  w  kwocie

3 ] 4 006,00zł + środki z budżetu Gminy  Mirzec w kwocie brutto 296 799,80 zł.
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3.Przebudowa  drogi  dojazdowej  do  gruntów  ro]nych  w  miejscowości  Tychów  Stary  -
Tycliów Nowy (11 etap)
W  ramach  11  etapu  zadania  wykonana  została  przebudowa  drogi  dojazdowej   do  gruntów

rolnych na długości  500 mb.  Szerokość przebudowanej  drogi 3,0 mb oraz pobocza obustronne

o  szerokości  0,5  mb.  Łączna kwota realizacji  zadania (roboty budowlane +  inspektor nadzoru
+  przedmiar  i   kosztorys   inwestorski  +  obsługa  geodezyjna)  wyniosła  brutto  73  603,12  zł.

Zadanie dofinansowane w kwocie 29 442,00 zł w ramach ustawy o ochronie gruntów rolnych
i  leśnych.  Zadanie dofinansowane  w ramach  ustawy o  ochronie gruntów rolnych  i  leśnych.

4.  Przebudowa  drogi  dojazdowej  polożonej  na  dzialce  Nr  460/2  w  Malyszynie  I)olnym
W   ramach   zadania   wykonano   przebudowę   drogi   dojazdowej   polożonej.   w   miejscowości

Małyszyn    Dolny    na    długości     ]70    mb.    Zakres    prac    obejmował    wykonanie    warstwy

odsączającej,  podbudowy  z  kruszywa  0/63  mm  oraz  nawierzchni  z  kniszywa  4/31,5  mm
o  szerokości   3,1   mb.  Lączna  wartość  zadania  obejmująca  roboty  budowlane  +  inspektora

nadzoru + przedmiar i  kosztorys inwestorski, wyniosła brutto 59 339,07 zł.

5.Przebudowa  drogi  gminnej  nr  347014T  w  miejscowości  Osiny  na  odcinku  992  mb.
W 2020 r. przekazany został plac budowy oraz rozpoczęte zostały prace na drodze gminnej  nr

347014  T w miejscowości  Osiny,  która realizowana jest przy współfinansowaniu ze  środków

I+`unduszu Dróg Samorządowych. Zakładana do wydatkowania kwota realizacji zadania wynosi

328199,92  zł.  natomiast  kwota  dofinansowania  to  259115,00  zł  (FDS)  oraz  61853,00  zł

z  Funduszu  lnwestycji  Lokalnych.  Planowany temin zakończenia prac 30.06.2021  r.

6.Przebudowa drogi gminnej nr 347013 T MaDszyn -Krzewa -11 etap
Opracowano  projekt   budowlany.   Brak  jest  zgód  wszystkich   właścicieli   nieruchomości   na

nieodpłatne przekazanie  gruntów pod potrzeby przebudowy drogi, jak również Gmina  Mirzec

w   dniu   18.08.2020   r.   wystosowała   pismo   do   Nadleśnictwa   Marcule   z   prośbą   o   przejęcje

gruntów.  jednakże   uzyskana   w   dniu   19.10.2020   r.   odpowiedź   była   negatywna,   po   czym

ponownie  w dniu 26. ] 0.2020 r.,  Gmina Mirzec  wystąpiła z pismem  do  Nadleśnictwa  Marcule
o  możliwość  wykupu  gruntów od  Lasów  Państwowych.  Według stanu  na dzień  23.02.2021  r.

Gmina  Mirzec  uzyskała  od  Lasów  Państwowych  wstępny  projekt  podziału  uwzględniający
założenia projektowe dla przebudowy przedmiotowej drogi gminnej nr 347013  T.

7.Przebudowa drogi wewnętrznej odchodzącej od drogi wojewódzkiej nr 744 w kierunku
wsi Trębowiec Krupów -etap 11
W   miesiącu   grudniu   2020   r.   zakończyły   się  prace   projektowe.   Planowane  jest  spotkanie

z  właścicielami  gruntów  zlokalizowanych  przy  projektowanym  do  przebudowy  fragmencie

drogi, celem uzyskania wymaganych zgód od właścicieli nieruchomości. Powyższe zgody będą

niezbędne  do  Żłożenia  przez  Gminę  Mirzec  wniosku  o  pozwolenie  na  budowę  do  Starostwa

Powiatowego w Starachowicach.
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8.Budowa drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w sołectwie Mirzec 11"
Obecnie trwają prace projektowe w oparciu o ustawę z dnia  10 kwietnia 2003 r. o szczególnych
Żasadach    przygotowania    i    realizacji    inwestycji    w    zakrcsie    dróg    publicznych    (ZRID)

uwzględniające budowę drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. sieć kanalizacji sanitarnej ,
oświetleniem  ulicznym,   wodociągiem.   Planowany  termin   zakończenia  prac   projektowych

31.08.2021   r.

Wykres nr 1 -Drogownictwo -drogi gminne.

Tabela nr 1. Drogownictwo -drogi gminne

Lp.

Inwestycja Łączne-k]adyponiesioneIzl] Źród]a r]nansowania Izl]

Środki FDS-u
Gmina mrzec FIL

1

Remont drogi nr 34710
440153,31 zl 346 522,00 zl 93 631,31 zl

Gadka - Majorat (11 etap) 78,7% 21,3%

2
Przebudowa drogigminnejnr347014TwOsinach 328199,92 zl 259115,00 zl 7 231,92 zl 61  853,00 zl

78,90/o 2,2% 18,9%

Razem 768 353,23 zl
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Wykres nr 2 -Drogownictwo -drogi wewnętrzne/dojazdowe.

Tabela nr 2-  Drogi wewnętrzne/dojazdowe

Lp. Inwestycja
Łącznemklady Żródla finansowania

1,11

Środki FDS- Gmina
FOGR

poniesione [zl] u Mirzec

I

Przebudowa drogiwewnętrznejTrębowiec-Krupów

610 805'80 zl
314 006'00 zl(51,4%) 296 799,80 zl(48,6%)

2

Przebudowa drogidojazdowejTychówStary-TychówOwy

73 603,12 zl

44161,13 zl56,5% 29 442,00 zl43,5%

3

Przebudowa drogidojazdowejwMałyszynieDolnym

59 339,07 zl
59 339,07 zl100%

Razem 743 747,99 zl
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9.Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Mirzec -etap []
Łączne  planowane  nakłady  finansowe  -927 235,00  zł.  Okres  realizacji  2019  -2021.  Źródło

finansowania -środki  z  Programu  Rozwoju Obszarów  Wiejskich wg wniosku:  440 319,00 zł,

środki    własne    z    budżetu    gminy    -    444    801,00    zł    (z    udziałem    wpłat    mieszkańców

w  planowanej  wysokości  -137 000,00  zł  tj.15%  kosztów  +VAT).  Zakres  rzeczowy:  zakres

zamówienia  obejmował  budowę  50  szt.  przydomowych  biologicznych  oczyszczalni  ścieków

w  miejscowościach  położonych  na  terenie  Gminy  Mirzec  tj.:  Tychów  Stary  Podlesie,  Gadka

Majorat, Mirzec -Podkowalów,  Mirzec -Ogrody, Mirzec ul.  Langiewicza, Mirzec -Majorat`
Mirzec - Czerwona.

10.Kanalizacja  na  terenie  gminy  Mirzec - projekt  realizowany  przez  PwiK  Sp.  z  o.o.
w Starachowicach
W   ramach   projektu   nr   POIS.02.03.00-00-0150/16   pn.   "Modemizacja   części   osadowo   -

biogazowej  oczyszczalni  ścieków  w  Starachowicach"  Programu  Operacyjnego  lnfrastruktura
i   Środowisko   2014-2020,   Działanie   2.3   "Gospodarka   wodno-ściekowa   w   aglomeracjach"

zabezpieczono  środki  na  przekazanie  do  spółki  kwotę:  1981200,00  zł do zapłaty  w  2021  r„

która  stanowi  wkład  własny  Gminy  Mirzec obejmujący  realizację  niżej  wymienionych zadań

wraz  z  nadzorem  inwestorskim  oraz  robotami  dodatkowymi  (m.in.  obejmującymi  budowę

„brakującego  odcinka  sieci  w  Ostrożance  dla   17  odbiorców  oraz  roboty  nieprzewidziane).
Postępowanie  przetargowe  na  realizację  ww.  zadań  zostało  przeprowadzone  przez  PwiK  St-
ce.   W  dniu   7   września  2020   roku   PWIK   podpisało   umowę   pomiędzy   wykonawcą  robót

(obejmującą realizację robót na zadaniach (od nr  I 0a do  1 Oc) na łączną kwotę 4  856  I 07,65 zł

(kwoty na poszczególne zadania poniżej):

10a) Budowa kanalizacji sanitarnej  na terenie Gminy Mirzec -sięgacze - pod drogami

powiatowymi i gminnymi
Łączne  planowane  nakłady  finansowe  -310  069,00  zł,  okres  realizacji  -2016-2021.  Zakres

rzeczowy: pierwotnie planowano wykonanie sięgaczy kanalizacji  sanitamej  grawitacyjnej  pod
drogami    powiatowymi    i    gminnymi   o   długości   około   350   mb   oraz   24   szt.   przyłączy

kanal izacyjnych  do nieruchomości.  Po przeprowadzonych konsultacjach z  Przedsiębiorstwem

Wodociągów      i      Kanalizacji      w     Starachowicach     dotyczących     określenia     warunków

przeprojektowania  dotychczasowych  przyłączy  na  elementy  sieci  tzw.  sięgaczy  ustalono,  że
aby dotychczasowy projekt przyłącza mógł stać się elementem  sieci  musi  być min.  dla dwóch

odbiorców. W wielu przypadkach wymóg ten niestety ze względów technicznych nie może być

spełniony.  Aktualnie  po  uzyskaniu  zgody  przez  PwiK  w  Starachowicach  od  Narodowego
Funduszu   Ochrony   Środowiska   w   Warszawie   o   rozszerzenie   zakresu   własnego   projektu

(Modemizacji Oczyszczalni Ścieków) zaplanowano budowę sięgaczy na terenie gminy Mirzec

(w  ilość  -7  szt.).

10b) Budowa kanalizacji grawitacyjnej i tlocznej w miejscowości Ostrożanka
Planowane  nakłady  -2 747 253,10  zł.  Okres  realizacji  2016  -2021.  Termin  realizacji  -12

miesięcy  (6  września  202]   r.)  na  kwotę  2 618  756,10  zł.  Źródło  finansowania  -inwestycje

zrealizuje  i  sfinansuje  PwiK  w  Starachowicach,  zaś  Gmina  Mirzec przekazała  wkład  własny
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w  postaci  podniesienia  udziałów.  Zakres rzeczowy:  budowa około  3  200  mb  sieci  kanalizacji

sanitarnej  dla 50 szt. przyłączy.

10c) Budowa kanalizacji grawitacyjnej  i tlocznej  w miejscowości Osiny -etap 11

Łączne   nakłady    finansowe   -2865530,57   zł.    Okres    realizacji:    2016   -2021.    Źródło

finansowania -inwestycje zrealizuje i  sfinansuje PwiK w Starachowicach, zaś Gmina  Mirzec

przekazała wkład  własny  w postaci  podniesienia udziałów  PwiK.  Zakres rzeczowy:  budowa
kanału grawitacyjnego o dł. 2 270 mb, kanał tłoczny o dł.  1  856 mb, budowa  1  przepompowni
celem  podłączania  45  budynków  mieszkalnych.   W  ramach  aglomeracji  będzie  realizowany

zakres  obejmujący  2 500  mb.  Temin  realizacji  -12  miesięcy  (6  września  2021   r.)  na  kwotę

2145  I 01,55  zł (wartość ta obejmuje  również  sięgacze).

11. Budowa sa]i gimnastycznej przy szko]e podstawowej w Gadce wraz z lącznikiem
Planowane    łączne    nakłady    finansowe:    5    611     135,00    zł.    Planowane    dofinansowanie

z  Ministerstwa  Sportu:  2  533  004,85  zł  (wniosek  złożony  w  ocenie  formalnej).   W  2020  r.

opracowano   dokumentację   projektową   za   kwotę   40 836,00   zł   i   uzyskano   prawomocne

pozwolenie  na  budowę.  Zadanie  będzie  po]egało  na  budowie  sali  gimnastycznej   w  Gadce
o  powierzchni  zabudowy  826,20 m2,  powierzcm  użytkowej  724,92  m2,  wysokość  budynku
13,35 m wraz z zagospodarowaniem terenu. Rozbudowa stanowić będzie samodzielny budynek

dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z zapleczem połączonym ze szkołą za

pomocą łącznika.

12.  Utworzenie ośrodka  rel)abilitacji dziennej w miejscowości Mirzec

Poniesione nakłady -276 434,28 zł, okres realizacji 2019 -2020. Źródło finansowania -środki

własne z budżetu Gminy Mirzec.  W ramach zadania dostosowano pomieszczenia do wymagań

prowadzenia  rehabilitacji  dziennej  w  pomieszczeniach  szkoły  podstawowej  w  Mircu  (Klub
Seniora),  zamontowano  umywalki,  dodatkowe  oświetlenie,  wentylację  mechaniczną,  boksy
rehabilitacyjnc      (roboty      budowlano-montażowe),      zakupiono      specjalistyczny      sprzęt
rehabilitacyjny wraz z wyposażeniem.

13.   Zintegrowana   rewitalizacja   terenów   centrum   Mirca  z  zamiarem   kompleksowej
odnowy terenów kryzysowych w obszar rozwojowy poprzez powstanie streD: turystyki,
re]aksu  i aktywności - etap [1

Planowane   wstępne   nakłady   -8   533023,00   zł,   okres   realizacji:   2015   -2023.   Źródło

finansowania:  Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-

2020  kwota 4  145 406,68 zł,  Funduszu  Rozwoju  lnwestycji  Lokalnych kwota 2 000 000300 zł

(środki pozyskane w 2020 r.) oraz środki własne z budżetu gminy. W sierpniu 2020 r. podpisano
iimowę na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę  190 000,00 zł, w zakresie budowy

zbiornika wodnego wraz z zagospodarowaniem terenu, oraz na kwotę  116  850,00 zł, w zakresie

zagospodarowania  terenu  (rozbudowa  przedszkola  o   salę,   ścieżka  zdrowia,   budowa   wiat
handlowych  i  elementów  małej  architektury,  odnowienie  elewacji  OSP  w  Mircu  oraz  terenu
wokół pomnika, budowa toalety publicznej).

str.  47

Id.  7^774ól l.,-A 16A-493E-AC2^-6l-C4538DA65ó   Podpisany Str()na 48



14. Utworzenie Klubu Dziecięcego "Bączek" w Tychowie Starym
Poniesione   nakłady   320   494,00   zł,   okres   realizacji:   2018   -202lr.   Źródło   finansowania:

Regiona]ny  Program  Operacyjny  Województwa  Świętokrzyskiego  na  lata  2014-2020,  budżet

gminy  Mirzec.  W  ramach  zadania  przystosowano  pomieszczenia  w  Szkole  Podstawowej
w   Tychowie   Starym,   na  potrzeby  utworzenia   Klubu   Dziecięcego   "Bączek"   w   Tychowie

Starym,  wyposazenie:  meble,  materace  i  dywany,  wózki,  pościel,  siedziska  i  nocniki,  sprzęt

komputerowy oraz zabawki, powstał również plac zabaw dla najmłodszych.

15.  Modernizacja  instalacji  c.o.  w  budynku  OSP  Mirzec  poprzez  budowę wewnętrznej
insta]acji gazowej
Okres  realizacji   2020r.   Dofinansowanie  z   Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony  Środowiska

i  Gospodarki  Wodnej  w  Kielcach.  Ł,ączna  wartość  zadania  47  930,31   zł.    Zakres  rzeczowy

obejmował:   opracowanie   dokumentacji   projektowej   i   uzyskanie   pozwolenia   na   budowę,

montaz pieca gazowego dwufunkcyjnego kondensacyjnego, wymianę instalacji c. o w budynku
oraź montaź miemików ciepła.

16. Budowa mikroinsta]acji odnawialnycli źródel energji w Gminie Starachowice
lnwestycja  rea]izowana  w  partnerstwie  z  Gminą  Starachowice,  poprzez  udział  w  projekcie

mieszkańców gminy  Mirzec.  Okres  realizacji  2019  -2021.  Wartość zadania dla Gminy  Mirzec
-    551576,    16    zł.    Źródło    finansowania    -    dofinansowanie    z    Regionalnego    Programu

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w kwocie 303  547, 20 zł dla
Gminy  Mirzec  (umowę  o  dofinansowanie  podpisała  Gmina  Starachowice)  +  środki  własne

mieszkańców  gminy   Mirzec   wprowadzone  do   budźetu  Gminy   Mirzec.  Zakres  rzeczowy:

Montaż  2  instalacji  fotowoltaicznych  i  28  pomp  ciepła  na  terenie  gminy  Mirzec.  Inwestycja

zakończona w marcu 202 ]  r.

17. Termomodernizacja budymków OSI. Jagodne i OSP 0siny
Okres  realizacji:   2018   -2021   r.  Źródło   finansowania  -Regionalny  Program  Operacyjny
Województwa  Świętokrzyskiego  na  lata 2014-2020,  wysokość  planowanego  dofinansowania

kosztów   kwalifikowanych   -480 755,31   zł.,   oraz   środki   własne   Budżetu   Gminy.   Zakres

rzeczowy: obejmujc kompleksową termomodemizację budynku remizy OSP w Jagodnem oraz
budynku   remizy   OSP   w   Osinach   poprzez  m.in.   ocieplenie   ścian,   wymianę   okien,   drzwi,

wymianę  oświetlenia,   zastosowanie  ogniw   fotowoltaicznych   w  obydwu  budynkach  celem

zmniejszenia  zużycia  energii  elektrycznej.   Montaż  altematywnych  źródeł  ciepła  w  postaci

ogrzewania  gazowego  w  budynku  remizy  OSP  w  Jagodnem,  oraz  pompy  ciepła  w  budynku
remizy OSP w Osinach.  Podpisano  umowy z  Wykonawcami na 2 dwie części zadania:

Część  1-Budynek  OSP Osiny-za kwotę:  394 908,28  zł.

Część  11-Budynek  OSP  Jagodne  -za  kwotę:  418  874,  82  zł.  Wyłoniono  również  inspektora

nadzoru  inwestorskiego  nad  rea]izacją  zadania  w  ramach  zapytania  ofertowego  za  kwotę:

10  000,00  zł.  Temin  zakończenia realizacji zadania 31.05.2021  r.
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18. Rozwój  infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Mirzec
Okres   realizacji:   2018   -202]   r.   źródło  finansowania  -Regionalny  Program  Operacyjny
Województwa  Świętokrzyskiego  na  lata 2014-2020,  wysokość planowanego  dofmansowania:

31 ]  933,23  zł.  oraz  środki  własne  budżetu  Gminy.  Zakres  rzeczowy:  zakup  doposazenia  do

pracowni   matematyczno-przyrodniczych   do   6   szkół  na  terenie   Gminy   Mirzec  za  kwotę:
27 439,00  zł.  Budowa  boiska  na  terenie  Szkoły  Podstawowej  w  Trębowcu  oraz  przebudowa
i  remont istniejącego boiska przy Szkole Podstawowej  w Jagodnem.  Budowa boiska na terenie

Szkoły    Podstawowej    w    Trębowcu,    obejmuje:    boisko    wielofiinkcyjne    o    nawierzchni

poliuretanowej  wodoprzepuszczalnej  o  wymiarach  20,10  m  x  24.80  m  do  gry  w  siatkówkę
i  koszykówkę, ogrodzenie w fomie piłkochwytu wys. 4,0 m, wyposazenie boiska: konstrukcja

do   koszykówki,   słupki   do   siatkówki,   ławki,   kosze   na   śmieci,   stojak   na   Towery;   drenaż

odwadniający.     Przebudowa    i    remont    istniejącego    boiska    przy    Szkole    Podstawowej

w      Jagodnem,      obejmuje:      boisko      wielofiinkcyjne      o      nawierzchni      poliuretanowej
wodoprzepuszczalnej    o   wymiarach    18,85   m   x   32   m,   piłkochwyty   wysokości   4,0   m,

wyposażenie boiska:  konstrukcja do koszykówki,  słupki do siatkówki, ławki,  kosze na śmieci,

stojak  na  rowery;  chodnik  z  kostki  betonowej.  Roboty  budowlane  za  kwotę:  418179,90  zł.

Nadzór  inwestorskj  za  kwotę:  5  965,50  zł.  W  2020  r.  zakończono  i  odebrano  budowę  boiska

w miejscowości  Jagodne (odbiór częściowy).  Termin zakończenia zadania:  30.06.202 I  r.

19. Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Mirzec
Planowane  nakłady  -3  005  511,32  zł,  okres  realizacji:  2017  -202]   r.  Źródło  finansowania  -

Regionalny    Program    Operacyjny    Województwa    Świętokrzyskiego    na    lata    2014-2020,

wysokość     dofinansowania     do      85%     kosztów     kwalifikowanych      -3005511.32     zł,

dofinansowanie  RPO  WŚ  -  2 554 684,62  zł  środki  z  budżetu  gminy  -  450 826,70  zł.  Zakres

rzeczowy:   Wymiana  opraw  na  LED   -   1632  szt.,   montaz  wysięgników  rurowych-53   szt.,
wymiana wysięgników rurowych -5  szt„ montaż przewodów, montaż zabezpieczeń, wymiana

prżewodów  do   sterowania,   montaż  zestawu   OZE  z  akumulatorami   na   istniejącym   słupie
energctycznym.  W  ramach  zapytania  ofertowego  wyłoniono  wykonawcę  na  przygotowanie
dokumentacji  projektowej  wykonania  modemizacji  oświetlenia  na  terenie  gminy  Mirzec  za

kwotę 44  157,00 zł. Dnia 18.09.2020 r. ogłoszono w dzienniku Unii Europejskiej postępowanie

przetargowe  na wykonanie  prac  związanych  z modernizacją.  W dniu 04.11.2020 r.  dokonano
otwarcia   ofert   w   ramach   ww.   zadania.   Postępowanie   unieważniono.   Ogłoszono   kolejne

postępowanie  -marzec  2021   r.  Otwarcie  ofert  nastąpiło  w  dniu  22.04.2021   r.  Obecnie  trwa

procedura oceny ofert.

20.   Budowa oświet]enia drogowego w  miejscowości Gadka
Planowane nakłady  -  18  000,00 zł,  okres realizacji  2020 -2022.  Źródło  finansowania -środki

własne  z  budźetu  Gminy  Mirzec.  Zakres  rzeczowy:  projekty  budowlano-wykonawczy  linii
napowietrznej  oświetlenia  drogowego  wraz  ze  wszystkimi  uzgodnieniami  umożliwiającymi

uzyskanie   pozwolenia   na   budowę/zgłoszenia   zamiaru   wykonania   robót.    Dokumentacja

zakłada: posadowienie 6 słupów, montaż 6 opraw LED i dowieszenie ok. 200 m przewodu.
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21. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Gadka Majorat

Planowane nakłady  -24  000,00 zł,  okres realizacji  2020 -2022.  Źródło  finansowania -środki

własne  z  budżetu  Gminy  Mirzec.  Zakres  rzeczowy:  projekty  budowlano  -wykonawcze  linii

napowietrznej  oświetlenia  drogowego  wraz  ze  wszystkimi  uzgodnieniami  umożliwiającymi

uzyskanje   pozwolenia   na   budowę/zgłoszenia   zamiaru   wykonania   robót.    Dokumentacja

zakłada: posadowienie 4 słupów, montaż 4 opraw LED i dowieszenie ok.170 m przewodu.

22. Budowa oświet]enia drogowego w miejscowości Osiny Majorat

Planowane nakłady  -27  500,00 zł, okres realizacji  2020 -2022.  Źródło  finansowania -środki

własne   Ż   budżetu   Gminy   Mirzec.   Zakres   rzeczowy:   Osiny   Majorat   17-18:   posadowienie

5  słupów,  montaż  5  opraw  LED  i  dowieszenie  ok.  200  m  przewodu  oświetleniowego,  Osiny

Majorat    16:    posadowienie    4    słupów,    montaż    3    opraw    Led,    montaż    skrzynki    SOM
i  dowieszenie ok.  ] 40  m  przewodu oświetleniowego.

23. Budowa oświetlenia drogowego w  miejscowości Mirzec Ogrody

Planowane  nakłady:  46  000,00  zł,  okres  realizacji  2020-2022.  Źródło  finansowania  -  Gmina

Mirzec.  Zakres  rzeczowy:  projekty  budowlano-wykonawcze  linii  napowietrznej  oświetlenia

drogowego  wraz  ze  wszystkimi  uzgodnieniami  umożliwiającymi  uzyskanie  pozwolenia  na

budowę/zgłoszenia zamiaru wykonania robót.  Dokumentacja zakłada: posadowienie s słupów.

montaż s opraw LED, dowieszenie ok.300 m przewodu oświetleniowego i  wycinkę drzew.

24. Budowa rowu melioracyjnego w solectwie Tychów Nowy
Poniesione  nakłady  -109 000,00  zł,  okres  realizacji  2020  r.  Źródło  finansowania  -środki

własne  z  budżetu  Gminy   Mirzec  (fundusz  sołecki  sołectwa  Tychów  Nowy)  +  planowana

dotacja z Powiatu Starachowickiego  I 5 420,87 zł. Zakres rzeczowy: Wykonanie rowu krytego
z rur o średnicy fi  400 mm  oraz rowu otwarŁego odparowującego o szerokości  1,5  mb z dnem

rowu    umocnionym   narzutem    kamiennym.    W    ramach   zadania   przewidziane   jest   także

wykonanie przecisku pod drogą powiatową nr 0565  T.
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VII.   POZYSKIWANIE SRODKOW POZABUDZETOWYCH

lnformacja o środkach zewnętrznych pozyskanych przez gminę Mirzec i jednostki pod]egłe za 2020 r. (w zł)

Urząd Gminy w Mircu

Lp. Nazwa zadania Wartość Zakres rzeczowy Wysokość Warlość zadania Okres realizacj i

l)rojektu dofinansowaria po stronie gminy
1 Realizacj a gmimego 85  602,53  zł Demontaz i  usunięcie  1228 m2 85  602,53  zł 0,00 zł 04.05.2020 r.-

programu usuwania azbestu, oraz usunięcie a7bestu 01.09.2020 r.

azbestu na terenie skladowanego na pryzmie

gminy Mirzec w 2020 r. w  ilości  20829m2  .

2 Usuwanie odpadów 4  515,97  zł Usunięcie odpadów  7  folii 4  515,97zł 0,00 zł 0' .09.2020 r.  -

z foLii  roLniczych,  siatki rolniczych, siatki i sznuka do I 5.10.2020 r.

i sznuka do owijania owijania ba]otów,  opakowań

balotów. opakowań po po nawozach i typu Big Bag
nawozach i typu BigBag w łącznej  ilości  9,032  Mg.

3 Budowa przydomowych 709 960,50 zl Budowa 50 szt. 440 3 1 9,00 zł 269 641,50 zł 201 9-  2020

oczyszcza]ni  ścieków przydomowych biologicznych (w tym wpłaty
na terenie Gminy oczyszczalni  ścieków  w mieszkańców

Mirzec - etap 11 miejscowościach położonychnaterenieGminyMirzec. 70155,50zł)

4 Modemizacja 3  005  51 1,32 zł Wymiana opraw na LED - 2 554 684,62 zł 450 826,70 zł 2017  -202 lr.

oświetlenia drogowego wg wriosku 1632 szt., montaz podpisana umowa
na terenie gminy /planowane/ wysięgników "rowych-53 o dofinansowanie
Mirzec. wymiana wysięgników -5 szt.,wymianaprzewodówdosterowania.
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5 Remont drogi gminnej
nr 347010 Gadka -
Majorat (11 etap)

440153.31  zl Remont  na lącznej  długości

977 mb.  poprzez ułożenie

nowej  nakladki asfaltowej  na

całym odcinku drogi,

odtworzenie rowu

przydrożnego z jego
umocnieni em prefabrykatem
typu azur,   pobocza obustronne

o szerokości  0,75  mb oraz

zjazdy z kruszywa do posesji.

93  63.31  zl 2020346  522.00 zł

6 Przebudowa drogi 610  805.80 zł Przebudowa drogi doj azdowej 3 I 4  006.00 zł 296 799.80 zł 2020
wewnętrznej  Trębowiec do gruntów rolnych na
- Krupów -DW744 długości  500 mb.  Szerokośćprzebudowanejdrogi3,0mborazpoboczaobustronneoszerokości0,5mb.

7 Przebudowa drogi 328  199,92 zł Przebudowa drogi polegająca 259   1  15900 zł 7 232,00 zł 2020-202 I

gmimej nr 347014T w na wykonaniu 36 zjażdów FDS
miejscowości  Osiny  na z kostki brukowej, podpisana umowa
odcinku 992 mb odtworzenie rowów, montaz o dofinansowanie

wyniesionych i aktywnych2przejśćdlapieszych. 61   853,00 zł FRIL

8. Budowa drogi 3  250,00 zł Budowa drogi o dł.  820 mb 1  625  000.00 zł 625 000.00 zł 2020-2024
dojazdowej wraz z /planowane/ wraz z infTastrukturą FDS /planowane/
infi.astrukturą towarzyszącą: wod-kan , /planowane/
towarzyszącą w oświetlenie  uliczne, rowy, ]  000 000,00 zł
sołectwie Mirzec  IJ chodnik. FRIL

str.  52

ld:  7A774ó 1 F,-^ 1 ó^-493F,-^C2^-6FC4538DA656.  Podpisan}' Strona  53



9. Przebudowa drogi 5198  291.00  zł Przebudowa drogi o dł. ] 521 4  158 632.80 zł 335.697,20 zl 2021 -2022

gmimej Nr 347007T mb, system odwodnienia, podpisana umowa
Poduchowne- Korzonek chodnik, jezdnia 5mb o dofinansowanieFDS703961,00złFRIL

10. Rozwój  infrastruktury 475 076,00 zł Budowa boiska na terenie 31  1   933,23  zł 163142,27  zł 2018-2021

edukacyjnej na terenie Szkoły  Podstawowej podpisana umowa
gminy Mirzec w Trębowcu i przebudowaboiskawSPJagodne o dofinansowanie

11. Temomodemizacja 1003  211,00  zł Kompleksowa 480 755,31  zł 522 455.69 zł 2018  -202'
budynków OSP temomodemizacj a budynku podpisana umowa
Jagodne i OSP Osiny remizy OSP w Jagodnem orazbudynkuremizyOSPwOsinachpoprzezm.in.ocjeplenieścjan,wymianęokien,di.zwi,wymianęoświetlenia,zastosowanieogniwfotowoltaicznych o dofinansowanie

12. Zintegrowana 8  533  023  zł, Budowa zbiorrika wodnego 4145  406,68  zł 2  387 616.32 zł 2017- 2023
rewital i zacj a terenów /planowane/ wraz z zagospodarowaniem Pre-umowa
centrum Mirca terenu, rozbudowa przedszkola z 2019 roku2000000,00zł
z zamiarem o  salę,  ścieżka zdrowia,

kompleksowej odnowy budowa wiat handlowych i
terenów kryzysowych w elementów ma}ej  architektury, FRIL
obszar rozwoj owy odnowienie elewacji OSP

poprzez powstanie w  Mircu oraz terenu wokół
streS: mrystyki, relaksu pomika, budowa toalety
i  aktywności  -  etap  11 publicznej
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13. Bezpieczeństwo 107  861.22  zł Zamontowanie 4 aktywnych 70 800,00 zł 37  061 `22  zt 15.09.2020  r.-

pieszych w obrębie 7.naków  i  2 pasywnych  D6 31.12.2020  r.

obiektów  użyteczności dwustronnych z zasilaniem

publicznej w fotowoltaicznym, 2 aktywnych
miejscowości  Gadka. radarowych wyświetlaczyprędkości.Montazbarierekochromych-26mb.,oznakowaniepoziomewTazz.montazem..kocichoczek",wykonaniedojściadoprzejściadlapieszychzkostkibrukowcj(64m2).

'4. Zapewnienie gotowości 759  525.00 zł Zakup średniego samochodu 560 000.00 zł I 79  525,00 zł 01.06.2020 r.

boj owej j ednostki ratowniczo-gaśniczego 05.08.2020 r.

ochrony z napędem 4x2, typ

przeciwpożarowejwlączonejdoKSRG(oSPTychówStary) STOLARCZYK/MAN TGL.

15. Wspieraniejednostek 31950,00 zł Wykonanie remontu dwóch 17 000,00  zł 13  000,00 zł wrzesjeń -
OSP z terenów pomieszczeń garażowych wraz listopad 2020 r.
wiejskich w ramachmodemizacji,remontuirewitalizacjibudynkówużytecznościpublicznej,ratownictwa,edukacjidlaspołecznościlokalnej z szatnią w OSP Jagodne.

16. Modemizacj' a instalacj i 47  930.31  zł Zakup i montaz kotła 22  500.00 zł 25  430.31zł 04.09.2020 r.

c.o. w budynku gazowego kondensacyj nego 31. I 2.2020 r.
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Ochotniczej  Straźy o mocy 30kw wraz
Poźamej  w  Mircu z zestawem amatury,niezbędnąinfrastrukturąiwykonaniemprzyłączy.

17. Zakup sprzętu

48 800,00 zł
Zakup sprzętu

48 800,00 zł 0.00 zł

sierpień -
i  wyposażenia dla i  wyposażenia dla jednostek paździemik
ośmiu jednostelt  OSP gminnych OSP (8  x 6100zł). 2020 r.

18.19. Zapewnienie gotowości

18  500,00 zł

OSP Mirzec i Tychów Stary

18  500,00  7_ł 0,00 zł sierpień -listopadboj.owej  trzech zakup wraz z montazem

jednostek wlączonych monitoringu wizyj nego 2020 r.
do KSRG i systemu alamowegowremizie.OSPGadka montazautomatykiprzydwóchbramachgarazowychorazwymianaoświetleniawbudynku.

Zapewnienie gotowości

25 415,00 zł

Zakup sprzętu

25  4 I 5,00 zł 0,00 zł sierpień - listopadboj. owej j ednostek i  wyposażenia dla pięciu
włączonych do KSRG jednostek KSRG gminy. 2020 r.

20. Pomoc finansowa
' 8  1 00,00 zł

Wydatki na cele statutowe

1 8  1 00,00 zł 0,00 zł sietl)ień -z PUP dla czterech jednostek:  OSP Jagodne,
jednostek OSP Mirzec, Trębowiec, Tychów paździemik

Stary. 2020 r
2L Zapewnienie gotowości

2 654,00 zł

Zakup sprzętu  uzupelniającego

2 654.00 zł 0.00  zł s,erpień -bojowej  ze środków dla OSP Trębowiec i  Tychów
MSwiA dla dwóchjednostekOSP NOwy. paździemik2020r
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22. Budowa mikroinstaLacji

6 I 0  7 I 3,00 7ł

Dostawa i  montaż 2  instalacji 339  285,00 zł 271428.00 zł 27.10.2020  r.-
odnawialnych Źródeł fotowoltaicznych , dostawa (w tym wkład 19.03  202'  r.
energii w gmimeStarachowice(GminaMiizecpartnerprojektu) i  montaż 28 sztuk pomp ciepła mieszkańcówgminywkwocie220672,20zł)

Rź'zem 19 615 361,14

Centrum Uslug Wspólnych

1.1,. Nazwa zadania Wartość Zakres rzeczowy Wysokość Warlość zadania Okres realizacj i
pl.Ojektu dofmansowania po stronie gminy

1. Narodowy Program 5 000,00 zł Zakup ksiązek do biblioteki 4 000,00 zł 1  000,00 zł 2020
Rozwoj u Czytelnictwa szkolnej w Tychowie Starym

2. Zdalna szkoła 60 000,00 zł Zakup laptopów dla uczniów 60 000,00zł 0,00 z' 2020
3. Zdalna szkoła + 53  520,00 zł Zakup laptopów dla uczniów 53  520,00 zł 0,00 zł 2020
4. Doposażenie szkolnych 72 310,00 zł Zakup pomocy do pracowni 72  3 1 0,00 zł 0,00zł 2020

pracowni matematyczno -

przedmiotowych przyrodniczych w SP TychówStaryiSPOsiny

5. Utworzenie Klubu 890 614,04 zł Adaptacjapomieszczeń, 752 014,00 zł Wkład niepieniężny styczeń 2020 r. -
Dziecięcego Bączek budowa placu zabaw, podpisana umowa czerwiec 2022 r.
w Tychowie Starym doposażenie i  bieżąceutrzymanie o dofinansowanie

6. Wsparcie rodziny- 1  025  514,20  zł Utworzenie Placówki 943  530,00 zł Wkład niepieniężny 01.06.2020 r.  -
sukcesem gminy Wsparcia Dziennego przy SP podpisana umowa 31.07.2022  r.

w Mircu o dofinansowanie
7. Utworzenie nowego 513170.01   zł Adaptacj a, remont, 428120,01  zł Wkład niepieniężny 01.07.2021   r.  -

oddzialu wyposażenie i bieżące 30.06.2022 r.
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przedszko lnego przy utrzymanie  1  oddziału podpisana umowa
Zespole Szkolno -PrzedszkolnymwJagodnem przedszkolnego o dofinansowanie

Razem 2 313 494,01

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mircu

Lp.1.2.3. Nazwa zadaniaProgram„Asystent Wartość Zakres meczowy Wysokość Wartość zadania Okres reaLizacj i
projektu dofinansowania po stronie gminy
25  929.00 zl Wsparcie osób 25 929,00 zł 0.00 zł 01.0 I .2020  r.-

osobisty osoby niepełnosprawnych 31.12.2020  r.
niepełnosprawnej"- w wykonywaniu codziemych
edycja 2019-2020 czynności  oraz  pomoc
z  Solidamościowego w funkcjonowaniu w życiu
Funduszu OsóbNiepełnosprawnych społecznym

Program ,.Opieka 75+"Program„Wspieraj 23  460,00 zł28'24,00zł Usługi  opiekuńcze dla osób 23 460,00 zł 0,00 zł 01.01.2020  r.-

powyżej  75r.ż. 31.12.2020  r.

Wsparcie dla osób starszych 22 499, 00 zł 5 625,00 zł 20.10.2020 r.-
Seniora" powyżej  70 r.ż w stanieepidemii.którewobowiązującymstanieepidemiizdecydująsięnapozostaniewdomuiniesąwstanienp.poprzezwsparcierodzinyzabezpieczyćsobieariykułówpodstawowejpotrzeby. 31.12.2020  r.
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4. Program Senior + 1 20 000,00 zł Utrzymanie Klubu Senior + 48000,00 zl 72 000,00 zł w tym2I34,00złnaopracowanieofertywramachprogramuWieloletniego„Senior+nalata202I-2025"przezP.SylwięOjczymek-Mroczek 01.01.2020  r.-31.12.2020r.

Razem
119 888'00

Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec

Lp. Nazwa zadaria Wartość Zakres rzeczowy Wartość Wartość 2adania Okres reaHzacji
projektu dofinansowania po stronie gminy

1. Oferta na realizację 5 350,00 zł Wydanie ksiązki  lreny 3  000,00 zł 2 000,00 zł 01.07.2020 r.-

zadama publicznego Zakrzewskiej -„G odki 350,00  Zł  Wklad 15. I 0.2020  r.

świętokTzyskie i  jnne Osłńskicgo

opowiadania" StowarzyszemiaPasjonatówRękod7iela..KużniaArcyd7icł"

2. Narodowy Program 24 002,00 zł Zakup  Książek do GBP 10 000,00 zł 14 002,00 zł 01.01.2020 r.  -

Rozwoj u Czytelnictwa w Mircu i filii bibliotecznych 30.1  1.2020  r.

3. Program Operacyjny ' 4 000,00 zł Sprzęt elektroniczny:  3 szt. 1 4 000,00 zł 0,00 zł 2020 -2021  rok
Polska Cyfi.owa /planowane/ laptopy, 3 szt. Tablet, klockiLEGOmindstromorazgrascottiego /planowane/

Razem 27 000,00
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VIII.  OCHRONA ZDROWIA

Samodzielny  Publiczny  Zakład  Opieki  Zdrowotnej  Ośrodek  Zdrowia  w  Mircu  udziela
świadczeń   zdrowotnych   dla   mieszkańców   gminy   Mirzec   w   dwóch   ośrodkach-   w   Mircu

i Jagodnem.

Zakres  świadczeń to:

1)    podstawowa opieka zdrowotna w warunkach ambulatoryjnych  i domowych,

2)    stomatologia,

3)    gjnekologia,

4)    badania diagnostyczne.

W  roku  2020  SPZOZ  Mirzec  udzielił  28  482  porad  lekarskich,  w  tym   19  429  porad
w  Mircu  i  5  707  w  Jagodnem.  W  podstawowej  opiece  zdrowotnej  udzielono  25136  porad,

w stomatologii  2 430,  a w ginekologii  916.

Najwięcej  porad w podstawowej  opiece zdrowotnej  udzielił   doktor Janusz Krupa 6  865

porad.  Doktor Marian  Zieleń  udzielił  5  512 porad,  doktor Elżbieta Tunia-Niewczas-w  Mircu
i  w Jagodnem  udzie]iła ogółem 4  055  porad,  doktor  Ewa Swalska  -Sokołowska 2  130  porad,

doktor Maria Lucińska 1764 porad, doktor Tomasz Dziumowicz  1512 porad. Pozostali lekarze

doktor Barbara Saletra, doktor Artur Fiega i doktor Agnieszka Łęgownik udzielili ogółem 2 548

porad.  Ponadto dyrektor Andrzej  Sokołowski udzielił 750 porad.
W  stomatologii   najwięcej   pacjentów  przyjęła  doktor  lwona  Wiśniewska   1   365   osób

a doktor Elżbieta Augustyn  1  065 osób.  Doktor Jarosław Bilski wykonał 95 badań  USG.

Łączna liczba deklaracji złożonych do lekarza i pielęgniarki to  15 479 a liczba pacjentów

to  około  6  tysięcy  osób.  Do  lekarza  POZ  podpisało  deklaracje  5  929  osób,  do  pielęgniarki

środowiskowej   5  959  pacjentów,  do  położnej   środowiskowej  2  828  pacjentek,  do  higieny
szkolnej  763  uczniów.

Lekarz w domu pacjenta był  157 razy, pielęgniarka środowiskowa wykonała 2 770 wizyt

domowych   a   w   gabinecie   przyjęła   1   300   pacjentów.   Położna   środowiskowa   w  domach

u pacjentek była 37 razy, a w gabinecie obsłużyła 545 pacjentek. Pielęgniarka szkolna wykonała

100 testów i badań przesiewowych oraz  1  049 świadczeń profi]aktycznych.

Do   poradni   specjalistycznych   wydano   w   2020   roku   630   e-skierowań.   Najwięcej

skierowań wydała doktor Janusz  Krupa -  195, doktor Elżbieta Tunia -Niewczas -  188,  doktor
Marian  Zieleń  -143,  doktor  Maria  Lucińska  -41,  doktor Agnieszka  Łęgownik  -37,  doktor

Barbara Saletra -20,  a dyrektor doktor Andrzej  Sokołowski  -6.
Laboratorium  SP  ZOZ  w  roku  2020  wykonało  badania  diagnostyczne  I   667  osobom.

Najwięcej takich badań  wykonuje się na początku roku kalendarzowego.

Wszystkie    dane    liczbowe    pochodzą    z    programu    Mmedica,    który    współpracuje

z programami  Narodowego Funduszu Zdrowia.
W roku 2020 wykonano badanie EKG u 68 pacjentów.

Kontrakt   w   stomatologii   w   Mircu   wykonano   w   106,2   %,   a   w  Jagodnem   w   57,49   %.
W ginekologii kontrakt wykonano w  119,61 °/o.
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Poniższa tabela przedstawia realizację efektów prowadzonej działa]ności przez SPZOZ
OZ w Mircu w latach 2019-2020.

2019 2020
Liczba udzielonych 35  846 porad, w tym: 28 482 porady, w tym

porad lekarskich Mirzec -26 286, Mirzec-21710,

Jagodne - 9 560 Jagodne- 6 772
•     Podstawowa opieka •     Podstawowa opieka

zdrowotna-31720; zdrowotna-25  136;
•     Stomatologia-3  045; •      Stomatologia-2 430;
•      Ginekologia-108l. •      Ginekologia-9]6.

Liczba udzielonych Elżbieta Tunia-Niewczas-8 366; Elżbieta Tunia-Niewczas -4 055;

porad w podstawowej Marian Zieleń-6 255; Marian Zieleń -5  512;

opiece zdrowotnej Janusz  Krupa-7 319; Janusz Krupa -6 865;

(POZ) Ewa Swalska-Sokołowska-2 855; Ewa Swalska-Sokołowska-2  130;

Maria Lucińska-2  891 ; Maria Lucińska-1764;

Tomasz Dziumowicz-  I  286. Tomasz Dziumowicz -1512.

Pozostali pracujący lekarze udzielili Pozostali pracujący ]ekarze
oniżej tysiąca porad. udzielili poniżej  tysiąca porad.

Liczba badań USG 408 badań 95 badań
Stomatologia Barbara Jaworska-487 osób; Elżbieta Augustyn -1065 osób;

ElżbietaAugustyn-2 381  osób; lwona  Wiśniewska-  1365  osób.

lwona  Wiśniewska-  136  osób;

Katarzyna Woźniak-4]  osób.

Liczba dek]aracji 15  620 deklaracji, w tym: 15 479 deklaracji, w tym:

zlożonych do lekarza Lekarz- 5 967, Lekarz- 5  929,
i pielęgniarki Pielęgniarka środowiskowa- 5 999, Pielęgniarka środowiskowa-

Położna środowiskowa-  2  861, 5  959'

Higiena szkolna-793. Położna środowiskowa - 2  828,

mgiena szkolna-763.

Liczba wizyt Lekarz- 265 wizyt, Lekarz-  157 wizyt,
domowych Pielęgniarka środowiskowa-3  180 Pielęgniarka środowiskowa-2 770

wizyt' wizyt'
Położna środowiskowa-282 wizyty. Położna środowiskowa-37 wizyt.

Liczba wizyt Pielęgniarka środowiskowa-  1  609 Pielęgniarka środowiskowa-  1  300

w gabinecie wizyt' wizyt'
Położna środowiskowa-  860 wizyt. Połoźna środowiskowa-  545

wizyt.

Liczba testów i badańprzesiewowych 2252 100

Liczba świadczeńprorilaktycznycl] 2864 1049
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Liczba skierowań doporadnispecjalistycznycli 6819 630

Liczba badań EKG 552 68
Zarej estrowane KartyEKUZ 19 68

Wykonanie kontraktu •      Stomatologia: •     Stomatologia:
-Mirzec:  61,79% -Mirzec:  ]06,20 %
-Jagodne: 99,83% -Jagodne: 57,49 %

•      Ginekologia:  86,47% •      Ginekologia:  H9,61  %

Zatrudnienie •      ]7 pracownikównapełnych •      18 pracownikówna
w SP ZOZ etatach' pełnych etatach,

•     7  lekarzy oraz diagnosta •     7 Iekarzy oraz diagnosta
laboratoryjny na umowach laboratoryjny na umowach
kontraktowych kontraktowych,

•     2 lekarzynaumowę •     3  lekarzynaumowę
zlecenie, zlecenie,

•     pracownik gospodarczy oraz •     pracownik gospodarczy
mspektor danych osobowych oraz inspektor danych
na umowę zlecenie, osobowych na umowę

•     księgowa i asystentka zlecenie,
księgowej. •     księgowana umowę

zlecenie,
•      1   pielęgniarkanaumowę

zlecenie.

IX.     POMOC SPOŁECZNA, PRZEDSIĘWZIĘCIA PRORODZINNE,
POLITYKA SENIORALNA

Gminny   Ośrodek   Pomocy   Społecznej   w   Mircu  jest  jednostką  organizacyjną  gminy

powołaną  do  realizacji  zadań  pomocy  społecznej  należących  do  właściwości  gminy  zgodnie
z  ustawą  o  pomocy  społecznej.  Świadczenia przyznawane  są na podstawie  ustawy  o pomocy
społecznej  oraz innych ustaw:

1)    świadczeniach  rodzinnych;

2)   o pomocy osobom  uprawnionym do alimentów;

3)   o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;

4)   o wspieraniu rodziny  i  systemie pieczy zastępczej;

5)   o systemie ubezpieczeń społecznych i powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym;

6)    innych ustaw.
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Kadra GOPS w latach 2019-2020.

Nazwa stanowiska Rok2019 Rok 2020

Kierownik 1 1

Pracownik socjalny 5 5

Pracown i k adm ini stracyj no-biurowy 1 [

Główny księgowy 1 1

Aspirant pracy socjalnej ] 1

Opiekunka domowa 6 7
Starszy opiekun-KoordynatorwKlubieSenior+(3/4etatu) I  (3/4 etatu) 1  (3/4 etatu)

Opiekun w Klubie Senior + 1  (1/4 etatu) 1  (1/4 etatu)

Asystent rodziny 1  ('/2 etatu) 1  ('/2 etatu)
Razem 18 19

Zadania okreś]one w ustawie o pomocy spolecznej w 2019 -2020

Zadania okreś]one w ustawie o pomocy spolecznej

1 Rok 2019

i_k_o_k_2_oż_o_

_[1---- 1 E--

1             ZasiłkiZasiłki  stałe

Z   analizy   powyższych   danych   wynika,   Że   w   2020   roku   wzrosła   liczba   świadczeń

Żwiązanych z zasiłkami celowymi a zmniejszyła się liczba zasiłków okresowych w porównaniu

z rokiem  2019.
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Zadania  zlecone  realizowane  na  podstawie  ustawy  o  świadczeniach   rodzinnych  oraz
ustawy  o  postępowaniu  wobec  dłużników  a]imentacyjnych  i  funduszu  ahmentacyjnym
w latach 2019 -2020

Zadania zlecone przez Gminny Ośrodek Pomocy Spolecznej
ze wzg]ędu na ]iczbę świadczeń

•Rok20191       4291

l_f+iF*Tża_ż±=5-ii3

r__
Ldcie10;Ze5367 Z

JednorazOwaZapom08

Śwjadcz
ZasiłekielęgnCyny

a    1

Zasi
enie dla z tytułu PW pielęgna Opieaurodzeniasiędziecka

cyjne

64 558 4739 9t

53 560 4436 7t

]31              ;         121

i2[8-_T_Liij

W  roku  2020  odnotowano  wyraźny wzrost świadczeń  wychowawczych  względem  roku

poprzedniego.      Liczba      świadczcnia      pielęgnacyjnego      oraz      świadczeń      z      funduszu
alimentacyjnego utrzymuje się na niezmiennym poziomie.

Gminny  Ośrodek  Pomocy  Spolecznej   prowadzi  dzialania  związane  z  pracą  Zespolu
lnterdyscyplimrnego ds. przeciwdzialania przemocy w rodzinie. I)ane za lata 2019-2020

Praca ZespoluInterdyscyp]inarnego
Rok 2019 Rok 2020

Liczba rodzin Liczba rodzin

42 59

1)   „Niebieska  Karta „A"(dotyczy osoby,  wobec której  istnieje podejrzenie, że  stosuje się

przemoc) -Liczba kart:  w roku 20] 9 -50, w roku 2020 -74  .
2)   „Niebieska Karta „C" (dotyczy osób doznających przemocy) -Liczba kart: w roku 2019

-31, a w roku 2020  -7.

3)   „Niebieska  Kaiia „D" (dotyczy osób stosujących przemoc) -Liczba kart:  w roku 2019
- 29,a w roku 2020 - 7.
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Obowiązująca od  1  stycznia 2012 r. ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodzmy

i  systemie  pieczy  zastępczej  (Dz.  U.  Nr  149,  poz.  887  z  późn.  zm.)  podzieliła  kompetencje

dotyczące zadań  ustawy pomiędzy gminy  i  powiaty.  Zgodnie z  ustawą gmina ponosi  wydatki

związane z utrzymaniem dzieci przebywających w pieczy zastępczej.

Rodzaj pieczy zastępczej Rok 2019 Rok 2020
Liczl)a dzieci Liczba dzieci

PlacówkaOpiekuńczo-Wychowawcza 3 3

Rodzina zastępcza 4 4

Rodzinny Dom Dziecka 3 3

Liczba dzieci w pieczy zastępczej została w roku 2020 na tym samym poziomie względem roku

poprzedniego.

Opieka asystenta rodziny  w  latach  2019-2020.

GOPS     prowadzi     również     działania     egzekucyjne     w     stosunku     do     dlużników

alimentacyjnych  z  terenu  Gminy  Mirzec  oraz  na  wniosek  imych  gmin.  Współpracuje  w tym

celu  między  innymi  z  Policją,  Prokuraturą  i  Powiatowym  Urzędem  Pracy  w  Starachowicach.

Poniższa   tabela   przedstawia   porównanie   liczby   dłużników,   wobec   których   podejmowano

działania w  latach  2019-2020.

Liczba dłużników alimentacyjnych zwiększyła się w porównaniu z rokiem  2019 o 6 osób.

GOPS  realizuje „Kartę Dużej  Rodziny".

Karta Dużej Rodziny Rok 2019 Rok 2020

Liczba kart tradycyjnych 226 95

Liczba kart elektronicznych 59 59
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Od  2019  r.  GOPS  realizuje  również „Starachowicką  Kartę  Seniora",  w 2020  r.  wydano

47 kaTt i od lutego 2020 r. wydaje „Kartę za jeden uśmiech" -w 2020 wydał 3 karty.

Ponadto   GOPS   współpracuje   z   PUP,   DPS,   Policją,   Ośrodkiem   Zdrowia,   Sądem
i   szkołami.   Ośrodek   uczestniczył  w   wytypowaniu   osób   do   prac   społecznie   użytecznych,

w roku 2020 liczba wytypowanych osób wyniosła -] 0 osób, takjak w roku poprzcdnim.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zajmował się w roku 2020 także zorganizowaniem

paczek z okazji  Bożego Narodzenia dla 35 osób samotnych.
GOPS  realizuje  także  zadania  wynikające  z  ustawy  o  przeciwdziałaniu  alkoholizmowj

i  narkomanii.   Sprawy  trudne  konsultowane   są  ze  specjalistami   z  Punktu   Konsultacyjnego

w Mircu tj. psychologiem dziecięcym, psychologiem ds.  uzależnień i terapeutą ds. przemocy.

Punkt Konsultacyjny Rok 2019 Rok 2020
Liczba osób korzystających ]07 19

z porad terapeuty ds. przemocy

Liczba osób korzystających 148 57
z porad psycho]oga dziecięcego

Liczba  osób korzystających 148 68
z porad ds.  uzależnień

W związku z ograniczeniami z powodu COVID-19 znacznie zmniejszyła się liczba osób

korzystających z Punktu  Konsultacyjnego.

Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  bierze  również  udział  w Programie Operacyjnym
Pomoc  Żywnościowa  2014  -2020  w  ramach  „Europejskiego  Funduszu  Pomocy  Najbardziej

Potrzebującym".  Od  grudnia  2019  r.  do  czerwca  2020  r.  realizowany  był  Podprogram  2019,

gdzie żywność przekazano dla 326 osób (] 59 rodzin).
Ponizej  analiza z lat 2017-2019 osób i rodzin biorących udział w Programie.

Podprogram 2017-2019

ILI
Rodziny Osoby

1 Podprogram 2017

• Podprogram 2018

• Podprogram 2019

Podzial ze wzlędu na rodziny oraz osoby koizystające z POPŻ 2014-2020
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W 2020 roku Gminny Ośrodek  Pomocy Społecznej  w Mircu pozyskał środki  w ramach

Programu Wieloletniego „Senior+" na lata 2015 -2020, Edycja 2020, Moduł 11 -Zapewnienie

funkcjonowania Klubu Senior+.  W roku 2020 z usług Klubu Senior + korzystało 20 Seniorów.

W 2020 r. na ten cel  pozyskano środki finansowe w ramach Ministerialnego Programu Senior
+  na  lata  2015-2020  w  kwocie  120  000  zł:  48  000  zł  dotacja  oraz  72  000  zł  środki  własne

gminy.  Wykorzystane  zostało  ]02  569,57  zł  z  czego  36  374,59  zł  to  dotacja,  a 66  ]94,98  zł
środki  własne.  Od  września  2019  r.  ruszył  Partnerski  Projekt  „Usługi  społeczne  dla  rodziny"

finansowany    ze    środków     Europejskiego    Funduszu    Społecznego,    z    którego    zostało

sfinansowane dodatkowe  10 miejsc w Klubie Senior + w Mircu.

W 2020 roku Ośrodek realizował Program  -Opieka 75+ adresowany do podopiecznych

powyżej 75 roku życia. Strategicznym celem tego programujest poprawa dostępności do usług
opiekuńczych, dla osób w wieku 75  lat i więcej.

W 2020 roku Ośrodek realizował „Program asystent osobisty osoby niepełnosprawnej",

adresowany dla osób o znacznym  i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz dzieci do

16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami  konieczności stałej

lub   długotrwałej   opieki   lub   pomocy   innej   osoby   w   związku   ze   znacznie   ograniczoną

możliwością  samodzielnej  egzystencji  oraz  konieczności  stałego  współudziału  na  co  dzień

opiekuna dziecka w  procesie  leczenia,  rehabilitacji  i  edukacji  -w  ubiegłym  roku  programem

zostały objęte 2 osoby.

X.       OCHRONA SRODOWISKA I ROLNICTW0

1. Ochrona środowiska natura]nego

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska, realizacja polityki ochrony środowiskajest

prowadzona na podstawie strategii rozwoju, programów i dokumentów programowych oraz za
pomocą   gminnych   programów   ochrony   środowiska.   Gmina   Mirzec   posiada   sporządzony
w 2017 r. „Program Ochrony Środowiska Gminy Mirzec na lata 2017 -2020 z uwzględnieniem

perspektywy do roku 2024". Zgodnie z cyklem dwuletnim wynikającym z art.  18 ust. 2 ustawy
Prawo  ochrony   środowiska  sporządzony  został   Raport  z   wykonania  „Programu   Ochrony

Środowiska Dla Gminy  Mirzec na lata 2017 -2020 z perspektywą do 2024 roku" za lata 2017
-2018, który przedłożony został Radzie Gminy w paździemiku 2019 r.

1,1  Ochrona k]imatu  i jakości powietrza

Gmina  Mirzec posiada  Plan Gospodarki  Niskoemisyjnej  uchwalony  przez  Radę  Gminy
29 czerwca 2016 r.  Cel  główmy  PGN-u został zdefiniowany jako „PopTawa jakości  powietrza

atmosferycznego  na terenie gminy  Mirzec poprzez dążenie do  osiągnięcia celów określonych

w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020".
Z zadań naprawczych w zakresie ochrony powietrza w 2020 roku podjęto następujące działania:

1)   budowa    i    modemjzacja   dróg   powiatowych    na   terenie    gminy    Mirzec    (zadanie

z obszaru realizacja inwestycji gminnych);
2)   budowa  i  modemizacja  dróg  gminnych  na  terenie  gminy  Mirzec  (zadanie  z  obszaru

realizacja inwestycji gminnych);

str.  66

ld   7A774ó l l=1-A 16A-493E-AC2A-ó+C4538DA656.  Podpisany



3)    monitoring  ciągły jakości  powietrza poprzez  zainstalowany  czujnik jakości  powietrza

„Airly"   na   terenie   gminy    Mirzec,   monitoring   ciągły   przez   stronę   intemetową:
https://airlv.eu/map/pl/#5 l.13742.2l.0565842235  lub  guzik  znajdujący  się  na  stronie

Gminy Mirzec;
4)   infomowanie  mieszkańców  gminy  w  zakresie  wymiany  pieców/kotłów  na  bardziej

ekologiczne  o  wyższej  sprawności  w  związku  z  funkcjonowaniem  programu  „Czyste

powietrze"  oraz  o  programie  dofinansowania  mikroinstalacji  fotowoltaicznych  „Mój
prąd";

5)   montaż   28   sztuk   pomp   ciepła   i   2   instalacji   fotowaltaicznych   w   gospodarstwach

domowych.

1.2. Zagrożenia łialasem

Głównym  źródłem  hałasu  w gminie  Mirzec jest ruch drogowy.  Największe potencjalne

zagrożenie hałasem występuje wzdłuż dróg obsługujących ruch ponadregionalny  i  regionalny.

Znaczna  część  tych  dróg  przebiega przez  tereny  zabudowane,  z  których  większość  to  tereny

o  funkcji  mieszkaniowej   (w  tym  ze  ścisłą  zabudową)  wymagającej  zapewnienia  komfortu

akustycznego.     Sąsiedztwo    wymienionych    arterii    komunikacji    drogowej     z    obszarami
wymagającymi  zapewnienie  właściwych  standardów jakości  stanu  akustycznego  środowiska

powoduje, że obszary te należy  sklasyfikować jako miejsca potencjalnego zagrożenia hałasem
komunikacyjnym   drogowym.    Pozostałe   źródła   hałasu   mają   znaczenie   drugorzędne,   nie

oddziaływają na znaczne obszary  oraz nie generują istotnych przekroczeń.  W harmonogramie
działań    naprawczych     w    zakresie    ochrony    przed    hałasem    zrealizowano    przebudowę

i  modemizację  dróg  gminnych  i  wewnętrznych  na  terenie  gminy  Mirzec  (z&doni.e z obszo"
realizacja inwestycji gminnych).

1.3. Pola elektromagnetyczne
W obrębie gminy Mirzec znajdują się obiekty i urządzenia mogące potencjalnie emitować

wzmożone  promieniowanie  elektromagnetyczne.   Należą  do   nich   linie   elcktroenergetyczne
wysokich         napięć         (110         kv),          linie         elektroenergetyczne         średnich         napięć,

a także stacje bazowe telefonii  komórkowych.
W  gminie  Mirzec  występuje jedna stacja bazowa telefonii  komórkowej  w miejscowości

Mirzec-Malcówki. Występujące w obrębie stacji bazowej telefonii komórkowej anteny emitują

niejonizujące    promieniowanie    elektromagnetyczne,     wytwarzane    w    czasie     ich    pracy.

Częstotliwość emitowania pól €lektromagnetycznych waha się w granicach  od 30 kHz do 300

GHz.  Stacje telefbnii komórkowej  wytwarzają pola elektromagnetyczne wypromieniowywane
na bardzo dużych wysokościach, w miejscach niedostępnych dla ludzi.

Na   terenie   gminy   Mirzec   zlokalizowano   punkt   monitoringowy   służący   do   badania

poziomów    pól    elektromagnetycznych,    w    którym    zanotowano    poziom    promieniowania
elektromagnetycznego  poniżej   0,15   V/m  +/-0.03   V/m,  co  stanowi  wartość  poniżej   progu

oznaczalności sondy, przy maksymalnym dopuszczalnym poziomie 7 V/m.
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1.4. Gospodarowanie wodami

1.4.1. Wody podziemne
Zasoby  wód  podziemnych  na terenie gminy można podzielić na dwie  strefy:  strefę  wód

podziemnych  związanych  z  utworami  czwartorzędowymi  w  obrębie  den  dolin  i  strefę  wód

podziemnych występujących na obszarach wyżynnych.
Zasoby  wód  podziemnych  piętra czwartorzędowego  powszechnie  służą do zaopatrzenia

ludności  w  wodę.  Największy   udział  w  zaopatrywaniu  gminy  w  wodę  posiada  ujęcie  wód

podziemnych    „Trębowiec'',    składające    się    ze    studni    eksploatacyjnych    oraz    otworów
obserwacyjnych.  Ze  względu  na  połoźenie  gminy  na  dwóch  obszarach  JCwpd   (Jednolite

Części    Wód    Podziemnych),   przedstawione   są   wyniki   monitoringu   w   dwóch    punktach

pomiarowych obszaru JCwpd nr 102 oraz wjednym punkcie pomiarowym obszani JCwpd nr
86.  Na  terenie  gminy  Mirzec  oceniono  wody  wgłębne jako  wody  klasy  11  i  111  czyli  wody

Źadowalającej   jakości,   w   których   wartości   niektórych   elementów   fizykochemicznych   są

podwyższone  w  wyniku  naturalnych  procesów  zachodzących  w  wodach  podziemnych  i  nie
wskazują na  wpływ  działalności  człowieka albo jest to  wpływ  bardzo  słaby.  Wody  gruntowe

oceniono jako wody klasy 111 czyli wody zadowalającej jakości, w których wartości elementów

fizykochemicznych potwierdzają znaczący wpływ działalności człowieka.

1.4.2. Wody powierzchniowe
Pod  względem  hydrograficznym  gmina  Mirzec jest położona  w  obrębie  dwóch  zlewni

drugiego rzędu -zlewni rzeki  lłżanki oraz rzeki Kamiennej. Rzeki na obszarze gminy zaliczają

się  do  grupy  rzek  wyżynnych  o  deszczowo  i  koncentracji  odpływu  w okresie  nieregulamych
wezbrań  wiosennych.   Na  terenie  gminy   istnieje  kompleks  niewielkich   stawów  na  strudze

Małyszyniec  w  miejscowości  Małyszyn  oraz  małe  zbiomiki  wodne  w  rejonie  Mirca  i  Gadki.

Na terenie gminy znajdują się obszary 6 -ciu Jednolitych Części  Wód Rzecznych. Największą

cźęść    terenu    gminy    Mirzec    zajmuje    JCWP    o    nazwie    lłżanka   do    Małyszyńca.    Dane

charakterystyczne  JCWP  (Jednolite  Części   Wód   Powierzchniowych)  wskazują  na  zły  stan

ogólny   rzecznych  JCWP   i   na  zagrożenie  nieosiągnięcia  celów  środowiskowych   Ramowej

Dyrektywy  Wodnej  tj.  poprawa  stanu/potencjału  ekologicznego  i  stanu  chemicznego  wód  do
2021     roku    do    stanu    dobrego.    W    harmonogramie    działań    naprawczych    w    zakresie

gospodarowania  wodami   w  2020   r.   zrealizowano   w  ramach   funduszy   sołeckich   zadania
konserwacj i i odbudowy rowów melioracyjnych na terenie sołectw: Gadka, Jagodne, Małyszyn.

Mirzec  1,  Mirzec  11,  Osiny,  Ostrożanka,  Trębowiec  i  Tychów  Stary.  Zakres  robót obejmował:

odmulanie/pogłębianie   mechaniczne   rowów   melioracyjnych,   koszenie   traw   na   skarpach

rowu/cieku       kosiarkami        bijakowymi        bocznymi,        wysięgnikowymi        lub       ręcznie,

wycinanie/karczowanie    zakrzaczeń    wraz    z    uporządkowaniem    terenu,     rozplantowanie

urobku/odkładu,  naprawie/demontażu  i  montazu/  czyszczenie  przepustów  przy  zamuleniu  '/2

średnicy   przepustów na rowach melioracyjnych i ciekach wraz z uporządkowaniem terenu. Za
kwotę 475  881,83 zł wykonano konserwację  istniejących urządzeń/ rowów melioracyjnych na
terenie  gmjny  o   długości   37   865,00  mb.   Dla  porównania  w  20]9  r.   w  ramach  fiindus2u

sołeckiego  wykonano  konserwację  i  odbudowę  rowów  melioracyjnych  na  terenie  sołectwa
'l`ychów    Stary.   Zakres   robót   obejmował:    odmulanie/   pogłębianie   mechaniczne    rowów
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melioracyjnych   oraz   potoku,   ręczne   koszenie   traw   na  skarpach,   wycinanie/  karczowanie

zakrzaczeń,  rozplantowanie  odkładu,  naprawę/  demontaż  i  montaz/  czyszczenie  przepustów

usytuowanych  na  rowach  melioracyjnych,  w  tym  potoku.  Za  kwotę  59  062,00  zł  wykonano
konserwację   istniejących   urządzeń/   rowów   melioracyjnych   w   sołectwie   Tychów   Stary

o długości  3  727,00 mb.

1.5. Gospodarka wodno-ściekowa
Całkowita  długość  sieci  wodociągowej  na terenie  gminy  Mirzec  na  dzień  31.12.2020  r.

wynosi  99,29  km,  natomiast  długość  sieci  kanalizacyjnej  to  ] 02,24  km.  Wskazane  długości

sieci  są  takie  same jak  na  dzień  31.12.2019  r.  Sieć  wodociągowa  zasilana jest  z  ujęć  wód

podziemnych.   Największy   udział   w   zaopatrywaniu   gminy   w   wodę   posiada   ujęcie   wód

podziemnych  „Trębowiec".  Ujęcie  to  użytkowane jest  przez  Przedsiębiorstwo  Wodociągów
i  Kanalizacji Sp. z o.o. w Starachowicach. Część miejscowości Osjny-Majorat podłączonajest

do  wodociągu  Nowy  Mirów,  należącego  do  Gminy  Mirów.  Do  pozostałego  obszaru  gminy

Mirzec woda jest dostarczana z ujęcia „Trębowiec".
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• budynki mieszkalne

1  budynki niemieszkalne

_____J
Ilość wykonanych przyłączy do sieci wodociągowej  w latach 2019-2020

Gmina Mirzec należy do aglomeracji Starachowice o równoważnej  liczbie mieszkańców
95 000,  z  oczyszczalnią  ścieków  w  Starachowicach.   W   skład  aglomeracji  wchodzą  gmina

Mirźec,  Wąchock,  Starachowice.  Wybudowana  sieć  kanalizacyjna  umożliwia  wykonanie  ok.

1612 przyłączy.  Na dzień 31.12.2020 r.  wykonanych zostało  1269 przyłączy kanalizacyjnych

do   budynków  mieszkalnych   oraz   41   przyłączy   do   budynków   niemieszkalnych.   Na  dzień

3 ] .12.2019 r. wykonanych były  1  256 przyłączy do budynków mieszkalnych oraz 41  przyłączy

do budynków niemieszkalnych.
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20]9 2020

llość wykonanych przyłączy do sieci kanalizacyjnej

• budynki mieszkalne

1 budynki niemieszkaLne

w latach 2019-2020

Na   terenie   gminy    Mirzec   nie    wykonano    kanalizacji    sanitamej    w   następujących

miejscowościach:
-     Osiny od  nr  1  do nr 33  (sieć w trakcie realizacji),

-     Osiny-Majorat od nr  1  do  268 (od nr 7 do rn.15-sieć w trakcie realizacji),

-    Osiny-MokraNiwaodnr23 do28,
-Trębowiec Krupówod nr2 do nr22,

-    Mirzec -Czerwona,

-     Ostrożanka od nr  1  do nr 30 (sieć w trakcie realizacji),

-     Ostrożanka od nr 60 do nr  103 (od nr 60 do nr 90-sieć w trakcie realizacji),

-Mirzec -Podkowalów,

-     Mirzec u. Langiewicza (nr 4lA,43,45,47,49 oraz od nr 52 do 92),

-     Gadka (Majorat) od nr 234 do nr 265,

-     Tychów stary (Podlesie),

-    Krzewa.

W   latach   2017/2018   oraz   2019/2020   na   terenach,   gdzie   nie   wybudowano   sieci
kanalizacyjnej   (znajdujące   się   poza   obszarem   aglomeracji   Starachowice   i   niespełniające

wskaźnika   koncentracji)  zrealizowano   dzięki   pozyskaniu   funduszy   z   Programu   Rozwoju
Obszarów  Wiejskich  na  lata 2014  -2020  zadania  pn.  ,.Budowa  przydomowych oczyszczalni
ścieków  na  terenie  Gminy  Mirzec"  oraz  „Budowa  przydomowych  oczyszczalni  ścieków  na

terenie  Gminy  Mirzec  -etap   11".   W   ramach  tych  dwóch  zadań  łącznie  wybudowano  97

przydomowych  oczyszczalni   ścieków.  Natomiast  łączna  ilość  przydomowych  oczyszczalni
ścieków znajdujących  się  na terenie  Gminy  Mirzec to  162  szt.

Mieszkańcy gminy Mirzcc w miejscowościach nie objętych kanalizacją sanitarną chcąc

prowadzić  prawidłową  gospodarkę  wodno  -  ściekową  zgodnie  z  art.  5  ust.   1   pkt.  2)  ustawy
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ź  dnia   13   września   1996r.  o   utrzymaniu  czystości   i   porządku  w  gminach  mają  obowiązek

wyposażyć   nieruchomość   w   zbiomik   bezodpływowy   lub   w   przydomową   oczyszczalnię

ścieków  i  korzystać  z  taboru  asenizacyjnego.  W  okresie  od  01.01.2020  r.  do  31.12.2020  r.

z terenu  gminy  Mirzec  odebrano   taborem  asenizacyjnym  5394,00  m3  nieczystości  ciekłych,

natomiast w 2019 r. było to 5 430,20 m3.

1.6. Zasoby geologiczne
Gmina  Mirzec  położona  jest  w  obrębie  północnej   części   mezozoicznego  obrzeżenia

trzonu  paleozoicznego  Gór  Świętokrzyskich.  Na  obszarze  gminy  rozpoznano  złoża  dolno  -

jurajskich  syderytów  i  piaskowców,  środkowo  -jurajskich  piasków  kwarcowych  żelazistych
oraz   piasków   i   Żwirów   pochodzących   z   czwartorzędu.    Kruszywa   naturalne   występują
w okolicach miejscowości  Osiny, Polany (woj. mazowieckie) oraz Jagodne. W dolinach strugi
'I`rębowiec i  Małyszyniec, a także w rejonach miejscowości Jagodne, Trębowiec czy Małyszyn

znajdują się złoża torfów. Ponadto na terenie całej gminy, a szczególnie w okolicy wsi Jagodne

spotkać  można  występujące  płatami  piaski  eoliczne.  W  południowo  -  zachodnim  obszarze

sołectwa Małyszyn zlokalizowanyjest niewielki fragment złoża piasków formiersl(ich o nazwie

„Zębiec".   Obecnie  w  granicach  gminy   Mirzec  nie  ma  wyznaczonych   obszarów  terenów

górniczych    ani    nie    występują    udokumentowane    kompleksy    podziemnego    składowania
dwutlenku węgla.

Według   danych    Państwowego    lnstytutu   Geologicznego    -    Państwowego    lnstytutu
Badawczego na obszarze gminy Mirzec istnieją obecnie dwa udokumentowane złoża kopalin  -
kruszyw  natura]nych  „Jagodne"  i  Jagodne   1 "  zlokalizowane  w  miejscowości  Jagodne  oraz

dodatkowo  dwa  złoża  kruszyw  naturalnych:  ,.Osiny-Polany"  na  granicy  z  gminą  Wjerzbica

i  złoże  piasków  formierskich  „Zębiec"  na granicy  z  gminą  lłża.  Żadne  z  wymienionych  złóż

niejest obecnie eksploatowane, wydobycie w złożu „Jagodne" zostało zaniechane w  1990 roku,

natomiast  złoże  „Jagodne  1"  nie  posiada jeszcze  koncesji  pozwalającej  na  użytkowanie.  Na

terenie  gminy  nie  występują  naturalne  zagrożenia  geologiczne,  w  tym  obszary  osuwania  się

mas  ziemnych.  Jednakże  nie  można  wykluczyć  w  przyszłości  potencjalnych  zagrożeń,  które
mogą     wywoływać     niewłaściwe     lokalizacje    obiektów,     brak     roślinności     na    zboczach

i występowanie sztucznych podcięć zboczy (skarp).

1.7. Gleby

Na  obszarze  gminy   Mirzec  dominują  gleby  pseudobielicowe,  znacznie  zakwaszone,

ubogie w składniki  odżywcze dla roślin, wymagające nawożenia.

1.8. Gospodarka odpadami na terenie gminy Mirzec
W   2020r.   w   okresie   od    1    stycznia   do   31    stycznia   usługę   pn.   „Odbiór,   transport

i  Źagospodarowanie  odpadów  komunalnych  pochodzących  z  zamieszkałych  nieruchomości

połoźonych   na   terenie   Gminy   Mirzec"   prowadził   Wywóz   Nieczystości   Stałych   „Bratek"
Ryszard Pogorzelski. Następnie po wypowiedzeniu umowy przez Wywóz N ieczystości Stałych

„Bratek" Ryszard Pogorzelski w celu zapewnienia nieprzerwanego odbioru odpadów udzielono
zamówienia   realizacji   usługi   na   okres   od   17.02.2020   r.   do   30.04.2020   r.   firmie   Zakład
Transportu  i  Usług Asenizacyjnych Andrzej  Pogorzelski.  Po przeprowadzonym postępowaniu
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przetargowym w dniu  19.05.2020 r. Gmina Mirzec zawarła umowę z firmą Usługi Ekologiczne
EKO-JAS  Krzysztof Janas na realizację usługi do 30.04.2021  r.

Wszystkie   te   zmiany   i   konieczność   dostosowania   do   nowych   uwarunkowań   prawnych

wynikających  ze  zmiany  ustawy  o  utrzymaniu  czystości  i  porządku  w  gminach  wiązały  się

również  ze  wzrostem  opłat  za  odbiór  odpadów.  Od   1   lutego  2020r.  Gmina  Mirzec  musiała

źmienić  sposób  roz]iczenia z  firmą  odbierającą  odpady  z  ryczałtowego  na  kwotę  wynikającą

Ź  ceny  za   lMg  odebranych   i  zagospodarowanych  odpadów  przemnożoną  przez   ich   ilość.

Kolejną zmianą, którą gmina musiała uwzględnić w przetargu to wzrost częstotliwości odbioru

odpadów zmieszanych i bioodpadów.

W  związku  z  powyższym  od  0] .06.2020  r.  zgodnie  Uchwałą Nr  XXIV/163/2020  Rady

Gminy   w   Mircu   z   dnia   30.04.2020   r.   w   sprawie   wyboru   metody   ustalenia   opłaty   za

gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości stawki tej  opłaty uległ zmianie
sposób usta]enia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawka opłaty. Opłata

jaką  ponosi   właściciel   nieruchomości,  na  której   zamieszkują  mieszkańcy,  stanowi   iloczyn
liczby mieszkańców Źam ieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty.  Wysokość opłaty

miesięcznej  jaką  zobowiązany  jest  uiścić  właściciel  nieruchomości  zamieszkałej   na  terenie

Gminy Mirzec wynosi :
-16.00 zł miesięcznie od każdej osoby Źamieszkującej daną nieruchomośćjeżeli odpady zbierane

są w sposób selektywny.
W     przypadku     zadeklarowania    przez    właściciela    nieruchomości     kompostowania

bioodpadów   w   kompostowniku   przydomowym,   opłata   ta  jest   pomniejszona   o   1,00   zł
miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego nieruchomość i wynosi:

-15,00 zł miesięcznie od każdej  osoby zamieszkującej  daną nieruchomość.

Jeżeli   właściciel   nieruchomości   nie  będzie  segregował  odpadów,  to  zostanie  mu  naliczona

opłata  podwyższona  w  wysokości  48,00zł  miesięcznie  od  kazdej  osoby  zamieszkującej  daną

nieruchomość.

Łączna  kwota jaką  Gmina  Mirzec  poniosła  za odbiór  i  zagospodarowanie  odpadów  za
okres od 01.01.2020 r.  do  31.12.2020 r.  to  1254  080,01  zł (w tym  koszty odbioru odpadów za

miesiąc  listopad  i  grudzień  są zobowiązaniami przeniesionymi na rok 2021).  Całkowity koszt

funkcjonowania    systemu    gospodarowania    odpadami    komunalnymi    w    2020r.    wyniósł:

1346  845,1 ]  zł (w 2019  r.  była to kwota 565  744,48 zł).

W  ramach  ponoszonej  opłaty  mieszkańcy  pozbywali  się  odpadów  wytworzonych  we
własnym    gospodarstwie    domowym.    Worki    do    selektywnej    zbiórki    dostarczane    były

mieszkańcom   przy   każdym   odbiorze   odpadów   przez   firmę   obsługującą   gminę.   Odpady
komunalne zbierane w sposób selektywny „u źródła" gromadzone były  w  workach opisanych
zgodnie z gromadzoną frakcją:

~     papier -worek koloru niebieskiego oznaczonych napisem "Papier",

-     tworzywa  sztuczne,  opakowania  wielomateriałowe  i  metale  -  worek  koloru  żółtego

oznaczonych napisem "Metale i tworzywa sztuczne",
-szkło -worek koloru zielonego oznaczanych napisem  "Szkło",

-     bioodpady -worek koloru brązowego oznaczonych napisem  "810" ,

-     popiół -zbiera się w workach koloru szarego oznaczonym napisem  "Popiół".
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Odpady   komunalne   zbierane   w   sposób   nieselektywny   (zmieszane   odpady      komunalne)

gromadzone w pojemnikach lub w przypadku ich braku w czamych workach.
Ponadto     zgodnie    z    hamonogramem     sprzed    posesji     odbierane     były     odpady

wielkogabarytowe,    opony,    zużyty     sprzęt    elektryczny     i     elektroniczny    oraz    odpady

niebezpieczne  (między  innymi  zużyte baterie,  przeteminowane  leki,  chemikalia). Na odpady

powstałe     z     remontów     prowadzonych     przez     mieszkańców     wystawione     zostały     na
poszczególnych  sołectwach  kontenery.  Gmina  Mirzec  prowadziła  również  zbiórkę  zużytych
baterii    w   placówkach    oświatowych,    kulturowych    oraz   w    Urzędzie    Gminy    w    Mircu.

W aptekach na terenie gminy  Mirzec ustawione były pojemniki, do których mieszkańcy mogli

wrzucić przetemjnowane leki.

Zgodnie   ze   złożonymi   deklaracjami   o   wysokości   opłaty   za   gospodarowanie   odpadami

komunalnymi  na  dzień  31.12.2020  r.  na  terenie  gminy  Mirzec  występowało  2 033   gospo-

darstwa domowe o łącznej  liczbie mieszkańców 7 058.

Łączna       ilość       odpadów       komunalnych       odebranych,       przetransportowanych
i  zagospodarowanych  z  terenu    gminy  Mirzec  w  2020  roku,  na  podstawie  złożonych  przez

przedsiębiorców  sprawozdań  wyniosła  1714,0480  Mg,  w  t)m  w  ramach  systemu  gminnego
1587,93    Mg   (średnio    ]32,327    Mg/miesiąc).    Biorąc   pod    uwagę   zadeklarowaną    liczbę

mieszkańców na dzień 31.12.2020 r., wynoszącą 7 058 osób, na 1  mieszkańca przypadało  18,75

kg  odpadów/miesiąc  i  225,0  kg  odpadów/rok.  W  2019  r.  odebrano  z   terenu  gminy  Mirzec
I   200.2]7   Mg  odpadów  (średnio   100,06   Mg/miesiąc),   gdzie  przy  zadeklarowanej   liczbie

mieszkańców wynoszącej 7 234 osoby, na 1  mieszkańca przypadało  13,83 kg odpadów/miesiąc

i   165,99  kg  odpadów/rok.  Porównując  rok  2020  z  rokiem  20]9  należy  zauważyć  znaczący
wzrost ilości odbieranych odpadów komunalnych z terenu Gminy Mirzec.
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W 2020r. na terenie Gminy Mirzec realizowany był również program usuwania wyrobów
zawierających  azbest.   Prace  obejmowały:  demontaz   i   usunięcie   1   228m2  azbestu  z  pięciu

nieruchomości,  oraz  usunięcie  azbestu  składowanego  na pryzmie  w  ilości  20  829  m2 -  ze  stu

jeden nieruchomości. Łącznie w 2020 r. zostało usuniętych 22 057 m2 wyrobów zawierających
azbest ze  stu  sześciu nieruchomości,  co  stanowi  308,798  Mg odpadów.  Zadanie zrealizowała

fima   "HUBER"   Wieczorek  Hubeil,  ul.   Powiśle  29,  24-100  Góra  Puławska  w  okresie  od

04.05.2020  r.   do  01.09.2020  r.,  zgodnie  z  umową  zawartą  w  dniu  21.04.2020  r.  Odpady

zawierające azbest zostały zdeponowane na składowisku odpadów  EKO-AZBEST sp. z o.o.
ul.  Piłsudskiego  14,  23-200  Kraśnik.  Całkowity  koszt realizacji  zadania  wyniósł 85  602,53  zł.

Udzielona łączna  kwota  dotacji  to  85  602,53  zł.  Na kwotę  dotacji  składa  się  dofinansowanie
z    Wojewódzkiego    Funduszu    Ochrony    Środowiska    i    Gospodarki    Wodnej    w    Kielcach

w  wysokości  50,00%  kosztów  kwalifikowanych  zadania  tj.  42  801,26  zł  oraz  Narodowego

Funduszu  Ochrony   Środowiska  i  Gospodarki   Wodnej   w  Warszawie  w  wysokości   50,00%

kosztów kwalifikowanych zadania tj. 42  801,27 zł.

Realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest w latach 2019-2020
ę>

Ilośćzrealizowanycb Pow]erzchniauBuniętego msausunięt€go WkladGmlny
Uzyskane Calkowity

ERok
dofhmsowaDie zwFOśiGW kosztre@Iizacji

E wniosków azbestu |m2i azbestu P4g] Mirz€c [z]l
i fflQśiGJwldł, x \ • #dDia 'Z]la J iĘi- L.    a`               Xj_`,  '28,^*L~.fiT    y1*Źa| ` T"

i2o„ ]18 26082,00 286,902 78  ]72,19 78172,19

'    2020
]06 22057.00 308,798 85  602,53 85  602,53

1.9. Zasoby przyrodnicze
Charakterystyczne    i    znaczne    obszary    gminy    Mirzec    zajmuje    roślinność    łąkowa

i  pastwiskowa,  występująca  przy  uprawach  rolnych.  Wśród  nich  znajduje  się  wiele  rzadkich

w skali kraju składników flory rodzimej.

Lasy zajmują powierzchnię 4 441,93  ha, w tym  prywatne zajmują  109,  80  ha.  Lesistość

gminy    wynosi    38,6    %.    Największy    obręb    leśny    Starachowice    cechuje    się    wysoką
różnorodnością siedlisk i w miarę równomiernym rozdziałem powierzchni leśnej poszczególne

siedliskowe typy  lasu.  Siedliskami  o  największym areale  są m.in.  bory mieszane świeże, bory

mieszane     wilgotne     lasy     mieszane     świeże     oraz     lasy     mieszane     wyżynne     świeże.

Charakterystyczny dla tego obrębu jest wysoki udział siedlisk wyżynnych oraz wilgotnych.
W    gminie    Mirzec,    na    podstawie    Rozporządzenia    Wojewody    Świętokrzyskiego

Nr  43/2002  z  6  czerwca  2002  r.,  ustanowiono  strefę  ochrony  miejsc  rozrodu  i  regulamego

przebywania   gatunku   chronionego   bociana   czarnego.    Północno-wschodnia   część   Lasów
Starachowickich  wraz  z  obszarem  źródliskowym  strugi  Małyszyniec  została  ujęta  w  system

Natura 2000.  W  najniższej  warstwie  leśnej  roślinności  spotkać można chronione gatunki  flory

np.   wisienkę  stepową  czy   wawrzynka  główkowego,  wśród  zwierząt  natomiast  niezwykły

gatunek ważki różnoskrzydłej  - trzepię zieloną.
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Gmina Mirzec posiada również obszary objęte ochroną:

1)   Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Kamiennej (OchKDK)
Cały  Obszar  Chronionego  Krajobrazu  Doliny   Kamiennej   położony  jest  w  północnej

części   województwa   świętokrzyskiego   na   terenie   gmin:   Brody   lłżeckie,   Kunów,   Mirzec,

Bałtów,   Bodzechów  oraz  w  częściach  gmin:   Waśniów,   Wąchock,   Suchedniów,   Skarżysko

Kościelne.   Zajmuje  on   powierzchnię   72   634   ha.   granicząc  od   północy   z   województwem

mazowieckim.  Obszar ten  posiada  silnie  zróżnicowaną  i  bogatą  roślinność.  Związane jest  to

z   dużym   urozmaiceniem   podłoża   skalnego,   rzeźby3   gleb   a   także   działalnością   ludzką.

Najważniejszą       ekologiczną       funkcją      obszaru      jest      ochrona      wód       podziemnych
i   powierzchniowych  oraz  odtworzenie   i  zachowanie  przez  dolinę  rzeki   Kamiennej   funkcji

korytarza ekologicmego.

2)   Obszar Natura 2000 „Uroczyska Lasów Starachowickich"
Obszar   Natura   2000    Uroczyska   Lasów   Starachowickich    posiada   status   „obszaru

mającego   znaczenie   dla   Wspólnoty"   (OZW).   Obejmuje   swoim   zasięgiem   gminy   powiatu

starachowickiego:  Wąchock, Mirzec,  Brody oraz radomskiego: gmina lłża. Jego powierzchnia
wynosi  2 349,18  ha.  Obszar  ten  jest  częścią  rozległego  kompleksu  leśnego  na  Przedgórzu

lłżeckim   tzw.   Puszczy   lłżeckiej   zwanej   też   Lasami   Starachowickimi.   Poprzecinany  jest
licznymi  strumieniami.  obejmując  również zasięgiem  obszar źródliskowy  rzeki  Małyszyniec.

Dominują  tu   siedliska   borowe  z   sosną  oraz   domieszką  jodły,   cięba,   modrzewia   i   buka.
Uroczyska   Lasów   Starachowickich  zabezpieczają  duże  kompleksy   wyżynnego  jodłowego

boru,   uznawanego   za  zbiorowisko   endemiczne   Polski,   występujące  jedynie  na   Roztoczu
Lubelskim  j  w  Górach  Świętokrzyskich.  Poza  tym  znajdują  się  tam  rozległe  płaty  grądów,

nawiąźujące do ciepłych grądów na lessach. Mimo,  iż ostoja ta położonajest na przedpolu Gór

świętokrzyskich,    występuje    tutaj    wiele    gatunków    górskich,    a    także    wiele    gatunków

chronionych, rzadkich i zagrożonych.

3)   Pomniki przyrody
Na  terenie  gminy  Mirzec  występują  dwa  pomniki  przyrody,  są  to  pojedyncze  twory

przyrody    żywej     i    nieożywionej.    Pierwszym    z    wymienionych    pomników    jest    „dąb
bezszypułkowy"  w  wieku  około  300  lat,  o  obwodzie  pnia mierzoncgo  na  wysokości  130  cm.

wynoszący  430cm  i  wysokości  ogólnej  drzewa  do  25m.  Pomnik  ten  położony  na  północ  od

zabudowań w miejscowości  Mirzec -Stary.  Status pomnika przyrody posiada od 27.12.1986 r.

Drugim    pomnikiem    przyrody    nicożywionej    jest    „odsłonięcie    geologiczne"    połozone

w odległości ok. 700 m na północ od wschodniego krańca zwartej zabudowy wsi Tychów Stary.

Odsłonięcie  stanowi  północna  ściana o  wysokości  ok.15  m  i  długości  I 50  m.  które  pozostało

po    dawnej     odkrywkowej     kopalni     rud    żelaza    "Mikołaj".     W    kopalni     wydobywano
środkowojurajskie   rudy   żelaza   osiągające   miąższość   kilkunastu   metrów.   Status   pomnika

przyrody posiada od 02.10. I 982 r.
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4)   Ochrona gatunkowa roś]in, zwierząt j grzybów

Lasy  są  największym  bogactwem  gminy  Mirzec.  W  podszyciu  lasów  regionu  i  borów

mieszanych  występują gatunki  roślin  chronionych  lub zagrożonych  wyginięciem.  Są to  m.in.

kruszczyk  szerokolistny,   listera  jajowata,  aster  gawędka,  nerecznica  grzebieniasta,  obuwik

pospolity, parzydło  leśne,  ostrożeń  pannoński, pełnik europejski,  rojownik pospolity,  kukułka
krwista,   tojad   dzióbaty   i   mołdawski,   wawrzynek   wilczełyko,   widłak   wroniec,   konwalia
majowa, kruszyna pospolita, kopytnik pospolity, marzanka wonna, przylaszczka.

Ważną    rolę    dla    ciągłości    ekosystemów    cennych    przyrodniczo    mają    korytarze

ekologiczne.   Przez   obszar   gminy   Mirzec   przebiegają   2   korytarze   ekologiczne.   Pierwszy

korytarz  ekologiczny   to   Puszcza   Świętokrzyska   -   Doliny   Wisły,  łączący   Europejską   Sieć

Natura  2000  w  Polsce.   Przebiega  od  wschodu  w  kierunku  zachodnim   przez  południowy
fragment częściowo niezabudowanej  miejscowości Osiny, miejscowości  Trębowiec  -  Krupów

i  Trębowiec  Duży  zajmując tereny łąk,  nieużytków,  lasy, zadrzewienia śródpolne oraz grunty

ome.   Drugi   korytarz  ekologiczny  stanowią   Lasy   Starachowickie   i   Siekierzyńskie,  łączący
Europejską Sieć Natura 2000 w Polsce. Przebiega on od wschodu w kierunku zachodnim przez

południową  część  gminy   Mirzec.   Stanowi  zwarty   niezabudowany   kompleks   leśny   Lasów
Państwowych.    W   granicach   tego   korytarza   wpisuje   się   obszar   ochronny   Natura   2000

„Uroczyska   Lasów   starachowickich".    W   hamonogramie   działań   naprawczych   zasobów

przyrodniczych   uwzględniono   w/w  korytarze   ekologiczne   w  nowoopracowanym   Studium
Uwarunkowań  i  Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec z 2019 roku.

2.    Rolnictwo
Gmina  Mirzec  jest  gminą  typowo  rolniczą,  pomimo  słabych  warunków  dla  rozwoju

rolnictwa.    Produkcja    w    gospodarstwach    rolnych    na    terenie    gminy   jest    zazwyczaj
wielokierunkowa j niskotowarowa, a gospodarstwa rolne są rozdrobnione. Zaletąjest, Że gmina

Mirzec obejmuje tereny  mało zanieczyszczone,  ekologicznie czyste,  dla  których  szansą może

być produkcja zdrowej  żywności.  Z drugiej  strony słabsza jakość gleb,  krótki okres wegetacji

oraz silne uzależnienie od warunków pogodowych sprawia, że rolnictwo ekologicznejest mniej

wydajne.  Rozwój  intensywnego  rolnictwa jest też  powstrzymywany  przez  rozdrobnienie  pól

uprawnych.
Gmina Mirzec w związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju  Wsi

w  sprawie  szczegółowych  warunków  i  trybu  przyznawania  pomocy  finansowej  w  ramach
działania  „Płatności  dla  obszarów  z  ograniczeniami  naturalnymi   lub  innymi   szczególnymi

ograniczeniami"  od  2019   roku   w  całości  została  uprawniona  do  płatności   z  tytułu   ONW

(Obszary o Niekorzystnych Warunkach) wysokości  179,00 złma, wyjątek Jagodne i Trębowiec
- 264,00 zł/ha.

W  strukturze  użytkowania  gruntów  na  terenie  gminy  Mirzec,  ponad  połowę  stanowią
użytki  rolne,  zaś  nieco  poniżej  40%  to  lasy  oraz  grunty  zadrzewione  i  zakrzewione.  Użytki

rolne  rozciągają  się  głównie  w  północnej  części  gminy.  Grunty  leśne    natomiast,  obejmują

niemal  całą południowąjej  część.  Wśród  użytków   rolnych znajdujących  się na terenie gminy

przeważający udział mają grunty orne stanowiące ponad 43% wszystkich użytków gruntowych.
Wśród użytków rolnych przeważają gleby IV, V i Vl klasy.  Wskaźnik bonitacji dla gleb

w gminie Mirzec wynosi - 0,81.
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Produkcyjność  gleb  wyrażająca  się  plonami jest  niezbyt  wysoka.  Przewagę  upraw  na

terenie  gminy  stanowią  zboża.  W  strukturze  upraw  zbóż  dominują:  żyto,  owies,  mieszanka

zbożowa, pszenica, pszenżyto.

Uprawy sadownicze mają charakter towarowy i prowadzone są w sposób profesjonalny.
Jakość    produkowanych    owoców   jest    dobra,    również    tych    produkowanych    metodami

ekologicznymi.   Większość   produkcji   owoców  jest  przeznaczona  do   mrożenia.   Na  terenie

Starachowic działa chłodnia, która przerabia część miejscowego surowca a pozostałe warzywa
i   owoce   miękkie   zbywane   są   na   lokalnym   rynku   i   punktach   skupu   dla   innych   fim
z terenu kraju.

Na terenie gminy  funkcjonuje kilka gospodarstw specja]izujących się  w hodowli krów
mlecznych oraz  w  hodowli  bydła mięsnego.  Dane  ilościowe  porównawcze  2019  rok do  2020

roku dotyczące  liczby zwierząt na terenie Gminy Mirzec.

W porównaniu z rokiem 2019 pogłowie bydła spadło ogółem o 79 szt. i wynosi  1  170 szt.

Liczba trzody chlewnej   w porównaniu z rokiem 2019 spadła o 4 szt.  i wynosi  12 szt. na terenie

całej  gminy  Mirzec.

Jednym z czynników ograniczających rozwój  produkcji zwierzęcej jest niska wydajność

produkcj i rośl innej, wykorzystywanej na paszę dla inwentarza. Niski poziom technologii zbioru
i   konserwacji   pasz   oraz   znaczne   straty   składników   pokamowych   to   również   czynniki
limitujące rozwój  produkcji zwierzęcej.

Na terenie gminy istnieją duże,  wyspecjalizowane gospodarstwa drobiarskie zajmujące

się   hodowlą   drobiu.   Gospodarstwa   te   znajdują   się   w   miejscowościach   Tychów   Nowy,

Małyszyn,  Mirzec -Podborki.

Ro]nictwo ekologiczne
W ostatnich latach rolnictwo w gminie staje się coraz bardziej zróżnicowane, populamość

zdobywa rolnictwo ekologiczne.
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Wśród wszystkich gospodarstw wyróżnić można 37 gospodarstw ekologicznych, średnia

wielkość gospodarstwa ekologicznego na terenie gminy wynosi 4 -5ha.  W uprawie przeważają

plantacje   wieloletnie,   a   wśród   nich   maliny,   porzeczki   czarne   oraz   aronia.   Inne   uprawy
ekologiczne na terenie gminy to sady, zboża oraz łąki.

Na     obszarach     o     słabych     glebach     istnieją     warunki     do     rozwoju     gospodarstw

agroturystycznych.     W    2020    roku    na    terenie    gminy    ftinkcjonowało    5    gospodarst\w
agroturystycznych   (dane  na  dzień  09.09.2020   r.,   uzyskane  z  „ewidencji   innych   obiektów,
w których  świadczone są  usługi  hotelarskie").

W gminie są również gospodarstwa speęjalizujące się w uprawach warzyw i kwiatów pocl
osłonami. Gospodarstwa specjalizujące się w uprawie warzyw znajdują się w miejscowościach:

Małyszyn,  Jagodne,  Gadka,  Mirzec,  natomiast  gospodarstwa  specjalizujące  się  w  uprawach
kwiatowych znajdują się w miejscowościach: Jagodne, Gadka, Tychów Nowy, Mirzec Majorat.

Działalność    pozarolniczą   z    przetwórstwa   rolno    -    spożywczego   prowadzą    3    podmioty

gospodarcze: 2 zakłady piekamicze w Mircu oraz zakład mięsny w Gadce. Na terenie gminy są
takze  gospodarstwa  zajmujące  się  pszczelarstwem,  prowadzone  zarówno  hobbystycznie  jak
i    profesjonalnie.    Pasieki    najczęściej    działają   na   zasadzie    pasiek    stacjonamych,    a   nie

wędrownych.      Pozyskiwane     są     różnorakie     miody:     rzepakowy,      lipowy,     akacjowy,
wielokwiatowy, spadziowy czy gryczany.

Nawożenie mineralne i wapnowanie
Zuzycie nawozów mineralnych w Gminie Mirzec kształtuje się na niskim poziomie O`PK

60  kg/ha),  małe jest  równiez  zuzycie  wapm  nawozowego  (Cao  40  kg/ha),  pomimo  dużych

potrzeb  wapnowania,  poniewaz  gleby  na  terenie  gminy  są  w  większości  glebami  kwaśnymi
i  bardzo kwaśnymi.  Jakość gleb poprawiają rośliny poplonowe,  które przyorywane  są wiosną

następnego roku (uprawa poplonów w ramach programu rolno -środowiskowego).

Od dnia 01.042020 r. realizowanyjest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i  Gospodarki  Wodnej  w  Kielcach  „ Ogó/nopom prog7cwn  rć.gć.wrcm/.j  środbw/.Sbwć/.  g/Ć>b

poprzćJz ł.cA wapwwcn7ł.ć. " na lata 2020-2021.

Niekorzystne zjawiska atmosferyczne
W  roku  2020  na  terenie  gminy  Mirzec  wystąpiły  przymrozki  wiosenne  potwierdzone

ekspertyzą   IMGW-PIB   (Instytut  Meteorologii   i   Gospodarki   Wodnej-   Państwowy   lnstytut

Badawczy).    Do    Urzędu   Gminy   wpłynęło   łącznie   20   wniosków   o   „szacowanie   szkód

powstałych  w  wyniku  niekorzystnego  zjawiska atmosferycznego  w  gospodarstwie".  Komisja
do  spraw  szacowania  strat w gospodarstwach  rolnych  i  działach  specjalnych  produkcji  rolnej

powołana  zarządzeniem   Wójta  Gminy  Mirzec  przeprowadziła  lustrację  w  gospodarstwach
i  sporządziła protokoły zgodnie z załącznikiem  do Zarządzenia nr 56#020 z dnia  10 czerwca

2020 r.  Wojewody Świętokrzyskiego.

Ponadto  w  2020  roku  zmieniła  się  procedura  dotycząca  zgłaszania  i  szacowania  szkód

powstałych  w  wyniku  suszy  rolniczej.  Zgodnie  z  załącznikiem  do  Zarządzenia  Wojewody
Świętokrzyskiego  nr 56/2020 z  dnia  10 czerwca 2020  r.  sporządzenie  protokołu dokonuje  się

poprzez aplikację publiczną,  bez udzialu Komisii.
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Do   tych   celów   została   utworzona   specjalna   aplikacja   publiczna  do   wygenerowania

wniosku   o   szacowanie   szkód   w   wyniku   suszy   rolniczej    w   gospodarstwie   i    wysłania

bezpośrednio do  Urzędu  Wojewódzkiego właściwego dla lokalizacji gospodarstwa.

Wspomniana aplikacja dostępna jest na stronie  Ministerstwa  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi

odpowiednio w zakładkach +    Co robimy  +   lnformacje branżowe      +    Niekorzystne
zjawiska atmosferyczne   + Publiczna aplikacja-szacowanie suszy. Znajdziemy tam również
instrukcję do obsługi  aplikacji.

Afrykański Pomór Świń (ASF)
Zgodnie   z   decyzją   wykonawczą   Komisji   (UE)   2020/15   z   dnia   9   stycznia   2020   r.

zmieniająca  załącznik  do  decyzji   wykonawczej   2014/709/UE  w  sprawie   środków  kontroli

w  zakresie  zdrowia  zwierząt  w  odniesieniu  do   afrykańskiego  pomoru  świń,  w  niektórych

państwach  członkowskich,  gmina  Mirzec  znalazła  się  w  obszarze  ochronnym  (strefa  żófta)
i została objęta restrykcjami w związku z występowaniem afrykańskiego pomoru świń (ASF).

Z  dniem   11  czerwca  2020  r.  w  związku  ze  stwierdzeniem  ASF  u  dzika  odstrzelonego

w  lesie  w  powiecie  radomskim  w  okolicach  miejscowości  Piotrowe  Pole,  gm.  Iłża,  nastąpiła

zmiana  zasięgów  poszczegó]nych  stref i  tym  samym  Gmina  Mirzec  znalazła  się  w  obszarze

objętym   ograniczeniami   (strefa   czerwona)   w   obrębie   od   granic   z   powiatem   radomskim

i granicy z gminą Brody do drogi 744 (Tychów Stary-Starachowice) obejmujący miejscowości

Małyszyn   Górny,    Małyszyn    Dolny,    Ostrożanka,    Krzewa,    Tychów   Stary   do   drogi    na

Starachowice oraz Tychów Nowy od numeru  129a do  176.

W   związku   z   powyższym   na   terenie   Gminy   Mirzec   obowiązują   określone   zasady
w przypadku pozyskiwania mięsa świń  i  dzików na użytek własny oraz przemieszczaniu  świń

na obszarach objętych restrykcjami.

Powszechny spis rolny 2020 (PSR)
Od  1  września do 31  listopada 2020 r. w całej Polsce, przeprowadzony został Powszechny

Spis  Rolny,  według stanu na dzień  1  czerwca 2020r.

Obowiązek   realizacji   spisów   nakłada   na   państwa   członkowskie   Unii    Europejskiej

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, jak również wynika on z rekomendacji  FAO

(Organizacja   Narodów   Zjednoczonych   do   spraw   Wyżywienia   i    Rolnictwa),   zawartych
w    dokumencie    pn.    ŚwJ.#/ow);   prog7-am    .§pJ.ó'ów    ro/n}Jc.A   rwn4;   2020   r.    W    państwach

członkowskich   ONZ   pełne   badanie   realizowane  jest   raz   na   10   lat   i   obejmuje   wszystkie

gospodarstwa rolne.  Poprzedni Powszechny Spis Rolny odbył się w Polsce w 2010 r.

Rolnicy mieli moźl iwość udzielenia infomacji o gospodarstwach rolnych poprzez:

•      samospis    internetowy   przeprowadzony   za   pośrednictwem    interaktywnej    aplikacji

(aktywnej  od  1  września  do  31   listopada),
•     telefonicznie  -  dzwoniąc  na  infolinię  spisową  pod  numer  22 279  99  99  (  aktywna  od

1   września do  31   listopada),
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•      bezpośrednio  -za  pośrednictwem  rachmistrzy  terenowych  (od  ]   paździemika  do  3]

listopada)'

•     bezpośrednio -w Gminnym Biuze spisowym.

Zakres  zadań  realizowanych  w  ramach  PSR  2020  przez  gminy  określa  art.19  ustawy

z dnia 3]  lipca 2019  r.  o Powszechnym  Spisie Rolnym w 2020r.  (Dz.  U.  z 2019 r.  poz.1728,

Ź późn. zm.). Zgodnie z zapisami  ustawy, na terenie kazdej  gminy pracami  spisowymi  kieruje

Gminny  Komisarz Spisowy (odpowiednio: wójt, bumistrz, prezydent miasta), który w drodze
zarządzenia  tworzy  Gminne  Biuro  Spisowe,  określając  jego  skład  oraz  organizację  pracy
w sposób zapewniający prawidłowe i sprawne wykonywanie zadań przydzielonych gminom.

Wobec  powyższego  z  dniem  10  czerwca 2020  r.  zostało  wydane  stosowne  zarządzenie

Wójta Gminy  Mirzec określające zapisy ustawy.

Opieka nad zwierzętami oraz zapobieganie bezdomności zwierząt
Zgodnie  zapisami  ustawy  o  ochronie  zwierząt  Gmina  Mirzec  realizowała  w  2020  roku

„Program  opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz  zapobiegania  bezdomnoścj  zwierząt".
Program  obejmował  w  szczególności  psy  i  koty,  w  tym  koty  wolno  żyjące  oraz  zwierzęta

gospodarskje  przebywające  na  terenie  gminy  Mirzec.  Opiekę  nad  bezdomnymi  zwierzętami
zlecono   Schronisku   dla  Zwierząt  „Baros"   w   Suchedniowie.   W   ramach   zawartej   umowy

zapewniono  opiekę  9  bezdomnym   dorosłym  psom,  natomiast  nie  odnotowano  przypadku

potrzeby  zapewnienia opieki  kotom.  W  zakresie zdarzeń  drogowych gmina posiadała  umowę
Ź   Lekarzem    Weterynarii.    Powyższy   program   obejmował   dofinansowanie   do   zabiegów
sterylizacji   lub   kastracji   psów   i   kotów   posiadających   właścicieli.   Zabiegom   poddano   70

zwierząt, w tym 22 psy i 48 kotów. Całkowity koszt realizacji zadań ujętych w  „Programie  . . ."

w  roku   2020,   w  tym   dofinansowanie  do  zabiegów  sterylizacji   j   kastracji   psów   i   kotów

posiadających  właścicieli,  wyniósł  łącznie  20 243,80  zł.  Dla  porównania  w  2019  r.  opiekę
zapewniono  25  bezdomnym  psom,  w tym  16  dorosłym  i  9  szczeniętom  do  6  miesiąca Źycia,

natomjast   nie   odnotowano   przypadku   potrzeby   zapewnienia   opieki   kotom.   W   ramach

„Programu   ..."   realizowano   dofinansowanie   do   zabiegów   sterylizacji   lub   kastracji   psów
i kotów posiadających właścicieli. Zabiegom poddano  109 zwierząt, w tym 40 psów i 69 kotów.

Koszt  realizacji   zadań   w   roku   2019   objęty   „Programem   ...",   w  tym   dofinansowanie   do

zabiegów  sterylizacji   i   kastracji   psów   i   kotów  posiadających   właścicieli,   wyniósł  łącznie

35  833.80  zł.

Usuwanie zwlok zwierząt niewiadomego pochodzenia
W celu zachowania bezpieczeństwa publicznego gmina realizowała w 2020 roku odbiór,

transport   i   przekazanie   do   unieszkodliwienia  zwłok  zwierząt  niewiadomego   pochodzenia,
w   tym   dzikich   i   bezdomnych   (ubocznych   produktów   zwierzęcych   kat   1   i   11),   z   miejsc

publicznych  położonych  na terenie  gminy  Mirzec.  Koszt  usługi  wyniósł  łącznie  2  400,00  zł.
Natomiast w 2019 r.  koszt wydatku wyniósł 2160,00 zł.

str.  80

Id.  7^7746 l E-A 16A-493E-AC2A-6rc4538DA65ó   Pt.dpisany



XI.     PLANOWANIE PRZESTRZENNE

Gmina  Mirzec  posiada  uchwalony  Uchwałą  Rady  Gminy  w  Mircu  Nr  XLIll/233/2010

w   dniu    16.07.2010   r.   miejscowy   plan   zagospodarowania   przestrzennego   gminy   Mirzec

obejmujący   obszar   funkcjonalny   A,   ogłoszony   w   Dzienniku   Urzędowym   Województwa
Świętokrzyskiego  Nr 271, poz.  2756 w dniu 06.10.2010 r.

26   kwietnia  2019   r.   Rada   Gminy   w   Mircu   podjęła   Uchwałę   Nr  X/69/2019   w   sprawie
sporządzenia  zmiany   miejscowego   planu  zagospodarowania  przestrzennego   obejmującego

obszar fimkcjonalny A.

W  dniu 08.08.2019  r.  została  podpisana  umowa  z  Panią  Reginą  Kozakiewicz  -Opałka
z  Kielc  na  opracowanie  przedmiotowego  dokumentu,  którego  temin  wykonania  upływa
l8.08.202lr.   W  2020   roku   firma  planistyczna  po  zebraniu   wszystkich   wniosków   i   uwag

prowadzjła prace zgodnie z zawarta umową.

W stosunku do 2019 r. można zauważyć znaczący wzrost zainteresowania mieszkańców

przeznaczeniem      działek      w      miejscowym      planie      zagospodarowania      przestrzennego
w   szczególności   pod   budowę.   Potwierdzeniem   tego  jest   liczba   składanych   wniosków  do

zmiany   planu   miejscowego,   wydawanych   wypisów   i   wyrysów   pod   budowę   budynków
mieszkalnych, jak również zaświadczeń o przeznaczeniu  nieruchomości.

XII.   BEZPIECZENSTWO I 0CHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Zakres  zadań:  sprawy  obronne  i  wojskowe,  zarządzanie  kryzysowe,  obrona  cywilna,
ochrona    infomacji    niejawnych,    bezpieczeństwo    publiczne,    nadzór    merytoryczny    nad
funkcjonowaniem   jednostek   Ochotniczej    Strazy    Poźarnej,   ochrona   danych   osobowych,
zapewnienie     dostępności,     przewodzenie     komisjami     ds.     szacowania     skutków     klęsk

żywiołowych w inf`rastrukturze komunalnej  i szacowania strat w budynkach mieszkalnych.

Gmina prowadzi działania na rzecz bezpieczeństwa w następujących obszarach:

1.    Pozamilitame przygotowania obronne,
2.    Obrona Cywilna i Zarządzanie Kryzysowe,

3.    Bezpieczeństwo publiczne,

4.    Ochrona przeciwpożarowa,

5.    Bezpieczeństwo ochrony  infomacji niejawnych,
6.    Bezpieczeństwo ochrony danych osobowych,
7.    Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

1.    Pozami]itarne przygotowania obronne
Zasadniczym   celem   działania   w   zakresie   pozammtamych   przygotowań   obronnych

w  gminie   w  2020r.   było   opracowanie   dokumentacji   planowania  operacyjnego   w  gminie
i  pozostałych dokumentów planowania obronnego.
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Przedsięwżięcia     źawarte     w     „Planie     zasadniczych      przedsięwzięć      w     zakresie

pozamilitamych  przygotowań  obronnych  w  Gminie  Mirzec  w  2020r."  zostały  zrealizowane
w ograniczonych możliwościach spowodowanych pandemią wirusa SARS-CoV-2.

Opracowano   nowy  plan   operacyjnego   funkcjonowania   gminy   wraz   z   załącznikami
i  pozostałe dokumenty planowania obronnego oraz dokonano ich aktualizacji.

Przygotowano  kwalifikację  wojskową  rocznika  2001   poprzez  sporządzenie  rejestru  kobiet
i mężczyzn na potrzeby ewidencji  wojskowej, którą przerwano w realizacji.
Utrzymywano   na   wysokim   poziomie   współpracę  z   TOAW,   z   10   Świętokrzyską   Brygadą
Obrony   Terytorialnej    w   Kielcach,   administracją   rządową,   ze   starostwem   powiatowym
w zakresie realizacji zadań obronnych  i zadań związanych z pandemią na obszarze gminy.

2.   Obrona cywilna i zarządzanie Kryzysowe
Do    najważniejszych    przedsięwzięć    w    zakresie    obrony    cywilnej     i    zarządzania

kryzysowego realizowanych w 2020 r. należy zaliczyć:
1.    Monitorowanie     sytuacji     związanej     z     pandemią     i     informowanie     na     bieżąco

mieszkańców.

2.    Zakup   i   dystrybucja   środków   oraz   materiałów   ochronnych   przed   zakażeniem   dla

pracowników j ednostek organizacyjnych  i  mieszkańców.
Wydatki  na zarządzanie  kryzysowe  i  obronę cywilną w 2020 r.  wyniosły -60  I 72,52 zł.

(w  20]9  r.  -3  936,00  zł.).  Wzrost  spowodowany  zakupem  materiałów  środków  ochronnych
związanych z pandemią.

3.    Bezpieczeństwo pubłiczne
Gmina    Mirzec    w    2020    roku    podejmowała    szereg    działań    na    rzecz    poprawy

bezpieczeństwa mieszkańców.  Do zasadniczych dzialań należy zaliczyć:

•     udział gminy  w  realizacji  „Programu  poprawy  bezpieczeństwa w ruchu  drogowym  na

terenie powiatu starachowickiego na lata 2018 -2020",
•     przygotowanie dwóch projektów:

-    pn.    „Bezpieczeństwo    pieszych    w    obrębie    obiektów    uzyteczności    publicznej

w miejscowości  Gadka",  który był realizowany;
-  pn.  „Bezpieczeństwo  pieszych  w  rejonie  Szkoły  Podstawowej  i  skrzyżowania  drogi

gminnej  z  drogą  wojewódzką  nr  744  w  sołectwie  Osiny"  (nie  uzyskał  akceptacji)
w  ramach  programu  ograniczania  przestępczości  i  aspołecznych  zachowań  „Razem

bezpieczniej  im.  Władysława Stasiaka na lata 2018-2020".

•      zrealizowano  projekt  pn. :  „ Bezp;.eczćJńsrwo pj.ć..§z);cA  w  obrębi.e  obj.eAfów  wzłJ/cczno.śc.ł`

p#ó//.cznć'/`  w  wł.ćJ/.ó.c'ow(.,śc/.  G4dka ",  który  umożliwił  zmodemizowanie  trzech  przejść
dla    pieszych     na    skrzyżowaniu    drogi     powiatowej     z    drogą    gminną,    poprzez
Źamontowanie  czterech   aktywnych  znaków  D-6  dwustronnych   i  dwóch  aktywnych

radarowych  wyświetlaczy  prędkości  zasilanych panelem  fotowoltaicznym.  Wykonano

oznakowanie   poziome   wraz   z   montażem   „kocich   oczek"   oraz   barierki   ochronne

i  dojście do nowego przejścia dla pieszych.

Wartość    całkowita    projektu    wyniosła    107    861,22    zł,    z    czego    70    800,00    zł    -

dofinansowanie MSwiA, 37 061922 zł -wkład gminy Mirzec.
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•     systematyczna i ciągła współpraca z policją w zakresie monitorowania bezpieczeństwa

na obszarze gminy.

STAN BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO

+ ) _PQvry2Bzc dme Emodzl z tcnnu cahE[o powimi mTlchowickicEo.

PDOZ     Pomieszczenia dla osób zatrz`rmanvch

Ilość interwencji na terenie gminy

Mirzec*)
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*) dane pochodzą z Systemu  \h/spomagania Dowodzenia

4.    Ochrona przeciwpożarowa
lstotne   znaczenie   dla    utrzymania   bezpieczeństwie   przeciwpożarowego    w   gminie

stanowią    siły    i    środki,   jakie    gmina    posiada    w    dyspozycji    do    prowadzenia    działań

profilaktycznych  i  niesienia  pomocy  osobom  i  gospodarstwom  poszkodowanym,  w  celu
ratowania życia ludzkiego  i zmniejszenia rozmiaru skutków klęsk żywiołowych.

Jednostki    aktywnie    uczestniczyły    w   działaniach    na   rzecz   mieszkańców   poprzez
dostarczanie   środków  ochrony   przez  zarażeniem,   ulotek  infomacyjnych,   dowóz  osób  na
szczepienie przeciw COVID-19.

Jednostki w 2020 r. braD udzial w 91 akcjach l)ojowych, bez ćwiczeń (w 2019 r.125
wyjazdów  i  11  ćwiczeniach).

Zakupiono jeden  nowy  średni  samochód  ratowniczo  -  gaśniczy  dla  OSP  Tychów  Stary
i przesunięto samochód dla OSP Trębowiec. Wynikiem takich działań w roku 2020jak i w roku

20 ] 9 jest fakt, że średnia wieku samochodów z 31  ]at w 2018  r., zmniejszyla się do  13,5 lat
w 2020 r.

1) Urząd Gminy w Mircu wraz z Ochotniczą Strazą Poźamą w Jagodnem   zrealizował projekt

pn...  „Wspieranie jednosiek  Ochotniczych  Straży  Pożarnych  z  terenów  wiejskich  w  ramach
modernizacji, remontu  i rewitalizac]i budynków uzyleczności publicznej raiownictwa, edukacji
d/cł     ó'pożecz#ośc;. /oAc}/nć/'"     organizowany     przez     Fundusz     Składkowy     Ubezpieczenia

Społecznego   Rolników.   Wyremontowano   dwa   pomieszczenia   garażowe   wraz   z   szatnią

w  remizie  dla  potrzeb  zachowania  gotowości  bojowej  jednostki  oraz  prowadzonych  działań

ratowniczo   -   gaśniczych   i   edukacyjnych   w   celu      zapewnienia   bezpieczeństwa   lokalnej

społeczności. Całkowity koszt zadania wyniósł 31950,00zł, współfmansowany przez: FSUSR
-  10 000,00 zł, MSwiA -7 000 zł, Gmina Mirzec -  I 3  000,00 zł i wkład własny OSP -  1  950,00

zł.

2)  Urząd  Gminy  w  Mircu  we  współpracy  z zarządami jednostek  OSP  złożył  16  projektów,
a  realizował  s  po  pozytywnej  weryfikacji  wniosków  o  dofinansowanie  w  ramach  zadania
w  dziedzinie  „Racjonalne  Gospodarowanie  Odpadami   i  Ochrona  Powierzchni  Ziemi"  pn.:
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„Zc/A2/p  sprzg/w  i.  wł!po.sazćJn/.a  d/a /.ed#osJeł  OSP ",  w  ramach  „Ogólnopolskiego  programu
finansowania   służb   ratowniczych"   organizowanego   przez   Wojewódzki   Fundusz   Ochrony

Środowiska i Gospodarki  Wodnej  w Kielcach.

Na  zakup  sprzętu  i  wyposażenia jednostki  uzyskały  dofinansowanie  w  kwocie  48  800,00  zł.

(osiem jednostek po 6  100,00 zł).

3)   W    ramach    programu   „Przedsięwzięcia   z   zakresu   ochrony   powietrza   wspierającego
działalność    ochotniczych    straży    pożamych",    pn.:    Mod€rnz.zac/.a    i.n§/a/ac/.z.   cćin/ra/nćrgo

ogrzewania w  budynku Ochotniczej  Straży Pożarnej w  Mircu " ,  orga;rizowEmy  rówriież prz!ęz
Wojewódzki  Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki  Wodnej  w Kielcach.

Całkowity   koszt   zadania   wyniósł   47 930,31    zł,   współfinansowany   przez:   WFOśiGW   -
22  500,00 zł,  Gminę  Mirzec  -25  430,31  zł.

Wykonano przyłącze gazowe do remizy, zamontowano kocioł gaźowy kondensacyjny o mocy
30   kw   wraz   z   zestawem   armatury   i   niezbędną   infrastrukturą   i   przejście   z   węglowego

ogrzewania (ekogroszek) na gazowe.

4)  Ponadto  wszystkie  nasze jednostki  Ochotniczej  Straży  Pożamej  otrzymały  w  2020  roku

środki   finansowe  z  Krajowego   Systemu  Ratowniczo-Gaśniczego  oraz   Ministerstwa  Spraw

Wewnętrznych i Administracji, z przeznaczeniem na remonty strażnic i doposazeniejednostek
w wysokości 53 569,00 zł, w tym:

1)    z KSRG     -na remonty -] 8 500,00 zł i zakupy bieżąc -25 415,00 zł;

2)   z MSwiA -na remonty -  7 000,00 zł i zakupy bieżące -2 654,00 zł.

5)   Jednostka   OSP   w   l`ychowie   Starym   została   wyposażona   w   nowy   średni   samochód

ratowniczo   -   gaśniczy.   Całkowity   koszt   -   759   525,00   zł,   w   tym:   z   budżetu   KG   PSP   -

560 000,00 zł, z Uizędu Marszałkowskiego WŚ -20 000,00 zł i  179 525,00 zł z budżetu Gminy

Mirzec.

6)  Jednostki  z  OSP  Jagodne,  Mirzec,  Trębowiec  i  Tychów  Stary  pozyskały  środki  na  cele

statutowe, w łącznej  wysokości  1 s  100,00 zł z Powiatowego Urzędu Pracy.

Na  podkreślenie  zasługuje  fakt,  iż  wszystkie jednostki  są  systematycznie  doposazone

a  przez  to   utrzymują  wysoki   poziom  gotowości  bojowej   do  realizacji   zadań  związanych

z   sytuacjami   kryzysowymi,  jakie   stwarza   natura,   poprzez   występowanie   niekorzystnych
zjawisk  atmosferycznych a od marca 2020 roku epidemię COVID-19.

Koszty   wydatków    bieżących    na    utrzymania   jednostek    OSP   w    2020r.    wyniosbJ
169 920,33 zl., w porównaniu do 2019r. (162 895,47 zl.) wzrost o 7 024,86 zl. (spowodowany

przekazaniem dotacji w kwocie  13  000,00 zł na realizację projektu przez OSP Jagodne).

Wnioski:
1.  Uzyskane  środki  pozabudżetowe  na jednostki  OSP  w  2020  r.  wyniosły:  732 969,00  zl,  co

stanowi ponad 4 krotność kosztów bieżących  ich utrzymania.

2.    Wydatki    na   bieżące    utrzymanie   jednostek   od   2016   r.   ksztahują   się   w   przedziale
160 000,00 zł.  do  175  000,00 zł.
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S.    Bezpieczeń§two ochrony informacji niejawnych
W  zakresie  ochrony   informacji   niejawnych   w   urzędzie  gminy  przeprowadzono  jedno

szkolenie  z  pracownikami  upoważnionymi  do  dostępu  infomiacji  niejawnych  oraz dokonano

przeglądu dokumentów i  przygotowano do zniesienia klauzuli niejawności.

6.    Bezpieczeństwo ochrony danych osobowych
Na   podstawie   Rozporządzenia   Parlamentu   Europejskiego   i   Rady   (UE)   2016/679

z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych

osobowych   i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy
95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  oraz  ustawą  z  dnia   10  maja  2018  r.

o ochronie danych osobowych, w urzędzie gminy w 2020 r. wykonano:
1 )   przeprowadzono jedno szkolenie z pracownikami;
2)   aktualizację rejestru czynności przetwarzania danych osobowych;

3 )   opracowano plan kontroli przetwarzania danych osobowych;
4)   przeprowadzono  doraźnc  kontrole  z  zakresu  przygotowania  stanowisk  pracy  i  obiegu

dokumentów oraz zabezpieczenia dokumentów.
W urzędzie Gminy  nie stwierdzono naruszenia przepisów RODO  i  ustawy.

7.    Zapewnienie dostępności osobom ze szczegó]nymj potrzebami

W   zakresie   zapewnienia   dostępności   osobom   ze   szczególnymi   potrzebami,   zadania

wynikające  z  ustawy  z  dnia   19  lipca  2019  r.  (t.  j.  Dz.  U.  z  2020  r.  poz.1062)  w  gminie

wykonano:
1)    Wyznaczono koordynatora ds. dostępności;

2)   Opracowano  „Plan  działania  na  rzecz  poprawy  zapewnienia  dostępności  osobom  Źe

szczególnymi potrzebami na lata 2020 -2021 ";

3)   Wytypowano   osoby   do   kontaktu   z  jednostek   organizacyjnych   z   koordynatorem

gminnym;
4)    Przygotowano altematywne punkty obsługi osób ze szczególnymi potrzebami;

5)    Udostępniono  stronę  intemetową  i  aplikację  mobilną  z  deklaracją  zgodności  (strona

gminy, e-obywatel);
6)   Zapewniono    kontakt    telefoniczny,    korespondencyjny,    system    SMS,    MMS    lub

komunikator intemetowy, faks oraz pomoc tłumacza migowego (kontakt osobisty).

XIII.  KULTURA, SPORT I REKREACJA

1.    Kultura

Tradycje  i  kultura  gminy  Mirzec  są  stale  obecne  w  życiu  mieszkańców  miejscowości,

przy  czym  ludowe  zwyczaje,  towarzyszące  przez  cały  rok,  nie  są  dla  mieszkańców  tylko
odświętnym   folklorem.   Zaangażowanie,   z   jakim   uczestniczą   w   spotkaniach   i   zajęciach

muzycznych, tanecznych, plastycznych czy  kulinamych,  świadczy o  wadze, jaką przywiązują

do  ku]tywowania  zwyczajów  wyniesionych  z  rodzinnych   domów.   Gmina   Mirzec  tworzy
warunki  do  rozwoju  kulturalnych  zainteresowań  mieszkańców.  Bogate  tradycje  działalności
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kulturalnej gminy Mirzec, podtrzymywane są m.in. przez szkoły, dom kultury, biblioteki, Koła

Gospodyń Wiejskich. Cyklicznie organizowane imprezy i spotkania są szansą zaprezentowania

młodszym   i  starszym  pokoleniom  pasji,  talentów,  osobliwości  regionalnych  oraz  wymiany

myśli  czy  komunikacji.

Od   01.07.2016   roku   Biblioteka  i   Ośrodek   Kultury   Gminy   Mirzec,  zgodnie  z   ustawą

o   organizowaniu   i   prowadzeniu   działalności   kulturalnej   z   dnia   25.10.]991    r.   z   póź.zm.

prowadzi  działalność jako  samorządowa instytucja kultury,  której  organem prowadzącym jest
Gmina  Mirzec.  BioK  działa  na  podstawie  statutu  uchwalonego  przez  Radę  Gminy  w  Mircu
w  dniu  29  kwietnia  2016  r.,   Uchwała  Nr  Xxlll/146/2016.   Placówka  powstała  w  wyniku

połączenia  Gminnego  Domu  Kultury  i   lntegracji  w  Mircu  i  Gminnej  Biblioteki  Publicznej
w   Mircu.   Do  zadań   BioK   na]cźy  prowadzenie   wielokierunkowej   działalności   w  zakresie

zaspokajania     potrzeb     kulturalnych     i     czytelniczych     mieszkańców,     pełnienie     funkcji

informacyjnej na rzecz mieszkańców oraz upowszechnianie i promocja kultury lokalnej.

Od  wielu  dziesięcioleci  działają  na  terenie  gminy  liczne  zespoły  muzyczne,  ludowe,

grupy  twórcze.   Wspierane  przez  BioK  mają  możliwość  doskonalenia  swoich  umiejętności
artystycznych    i    systematycznego   przekazywania   tradycji    przodków   kolejnym   młodym

pokoleniom.  BioK  jest  organizatorem  licznych  wystaw,  koncertów,  przeglądów,  festynów,
spotkań   z   wybitnymi   postaciami,   promując   miejscowe  zwyczaje   i   osiągnięcia   kultura]ne

mieszkańców, także te współczesnc.

W  gminie  Mirzec  dźiała s  Kół Gospodyń  Wiejskich, jest to największa liczba aktywnie

działających kół w powiecie starachowickim. Na swoim koncie mają wiele sukcesów nie tylko

lokalnych,  ale także  wojewódzkich,  a to  świadczy  o  profesjonalnym  podejściu  do  rozwijania

swoich  pasji.   Angazują  się   w  organizację  każdej   uroczystości   lub   innej   okolicznościowej

imprezy na terenie gminy,  swoimi  występami wzbogacając wydarzenia.  Wszystkie zespoły są

systematycznie od wielu lat doposazane, np. w regionalne stroje ludowe charakterystyczne dla

regionu mirzeckiego oraz instrumenty muzyczne.

Do  rozwoju  kultury   mieszkańców  przyczynia  się  również  gminna  sieć   biblioteczna.

Biblioteki  oprócz  wypożyczania  książek  prowadzą  działalność  kulturalno  -  edukacyjną  dla

dzieci,    młodzieży    i    dorosłych`    m.in.    warsztaty   artystyczne,    rękodzielnicze    i    spotkania

z wybitnymi postaciami.

Placówki i instytucje promujące kulturę na terenie gminy:

1.    Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy  Mirzec wraz z podległymi jednostkami:

1 ) Gminna Biblioteka Publiczna w Mircu oraz filie:
a)  Filia GBP w Małyszynie (Iokal w budynku SP);

b)  Filia GBP  w Gadce (Iokal  w świetlicy  wiejskiej);

c) Filia GBP w Osinach (budynek CTL);
d) Filia GBP w Tychowie Starym (lokal w budynku SP);

2)  Centrum  Twórczości   Ludowej w Osinach;
3)  Klub Aktywności  Wiejskiej  w Tychowie  Starym;
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4)  Wielofunkcyjny Klub Kultury  Wiejskiej  „Niwy" w Tychowie Nowym;

5)  Świetlica sołecka  w  Małyszynie;

6)  Świetlica wiejska w Gadce;

2. Aktywny Klub Seniora przy BioK.
3.  Koło  Filatelistyczne  „Klaserek  Ali"  przy  BioK.

4. Zespół wokalno-  instrumentalny „HAPPY".

Wszystkie    placówki    rcalizowały    w    roku    2020    cele    statutowe    poprzez    zadania

wyznaczone  w planie pracy  BioK  na rok 2020.  Ponadto  BioK wspiera działalność zespołów

folklorystycznych działających na terenie gminy  Mirzec.  Są to:

1)    Zespół  Śpiewaczy  „Małyska Dolina'.;

2)    Kapela „Sąsiedzi"  i Zespół Gromada z Tychowa Starego;

3)   Zespół Śpiewaczy „Jutrzenka „ z Ostrożanki;

4)   Zespół Śpiewaczy „Tychowianie" z Tychowa Nowego;

5)   Zespół śpiewaczy „Trębolanki" z Trębowca;

6)    Zespół  śpiewaczy  „Osinianki" z Osin:

7)   Zespół Śpiewaczy „Kumosie" z Gadki;

8)   KGW Mirzec
9)   Zespół "Ziemia Mirzecka".

BioK    poza    stałymi     imprezami     kulturalnymi    organizuje    wiele     innych    spotkań

okolicźnościowych,  spotkań  związanych  z  tradycją,  spotkania  autorskie,  lekcje  biblioteczne.

W   placówkach   prowadzone   są   zajęcia   dla   dzieci   i   młodzieży.   Są   to   zajęcia   muzyczne

z zespołami  wokalnymi  (HAPPY  i  Młodzieżowy Zespół  Wokalny  -104 Artystyczna Druzyna

Harcerska), zajęcia rytmiczno -taneczne dla dzieci, fitness dla dorosłych,  Koło Filatelistyczne

„Klaserek  Ali",  zajęcia  plastyczne  dla  przedszkolaków,  zajęcia  świetlicowe.  Prowadzone  są
także    zajęcia    muzyczne    z    instruktorem    dla    wszystkich    zespołów    folklorystycznych

działających na terenie gminy  Mirzec.  Przy Bibliotece działa od  11  lat Aktywny Klub Seniora.

BioK współpracuje z placówkami oświatowymi, stowarzyszeniami, OSP z terenu gminy
Mirzec,   GOPS,    Urżędem   Gminy    wspólnie   organizując   i    włączając   się   w   organizację
różnorodnych  imprez.  Każdego  roku  BioK organizuje cykliczne  imprezy  kulturalne,  które na

stałe  wpisały  się w gminny  kalendarz  imprez  kulturalnych.  Niestety  w roku  2020 ze  względu

na  stan  epidemii  w  kraju  i  wprowadzone  w  związku  z  tym  obostrzenia  spowodowały.  że
większość zaplanowanych imprez i spotkań zostało odwołanych. Odbyły się ty]ko:

•      Gminny  Koncert Kolęd,

•     Spotkanie kolędowe w Tychowie Nowym,

•      Spotkanie dla seniorów -Świetlica w Gadce,

•     Obchody Rocznicy powstania styczniowego ~ Hala sportowa,

•      Wieczór walentynkowy -Świetlica w Małyszynie,

•     Okręzna na darcie pierza -CTL Osiny,

•      Babski  wieczór-świetlica w Gadce,
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•      Msza święta dożynkowa,

•     Gminny  Konkurs „Moja posesja w świątecznej  dekoracji".

Ogółem w imprezach  wzięło udział około  1   100 osób. Ze świetlic  i zajęć prowadzonych

przez   BioK   skorzystało   w   2020   roku   3   093   osoby.   Biblioteki   odwiedziło   4   312   osób.
Czytelników regulamie czytających było 653. Łącznie wypożyczono  7 746 książek.  BioK we
współpracy z Osińskim  Stowarzyszeniem  Pasjonatów Rękodzieła w roku 2020 wydała ksiązkę

lokalnej  ludowej  artystki  Pani  lreny Zakrzewskiej  pt. „ Godki świętokrzyskie i  inne utwory".

W  związku  z  pandemią  i   koniecznością  ograniczenia  działalności   BIOK-u  instytucja

kultury podjęła inicjatywę organizacji wydarzeń kulturalnych on-line które,  w tym czasie były

jedyną dostępną formą działalności.

W takiej  formie zajęcia i  spotkania uzyskały 8 421  wyświetleń. A były to:

-warsztaty plastyczne -3  667 wyświetleń,

-     koncert świąteczny zespołu HAPPY -628 wyświetleń,

-     promocja książki „Godki świętokrzyskie i  inne utwory oraz spotkanie autorskie z  lreną

Zakrzewską - 3  667  wyświetleń,
-Kuba Michalski -poezja śpiewana -333  wyświetlenia,

-     spotkanie autorskie dla dzieci z Romanem Pankiewiczem -126 wyświetleń.

Ogólny budżet BioK na rok 2020 wyniósł 800  546,32 zł.  W tym:

1 )   dotacja z budżetu Gminy -788 697,32 zł;

2)   dotacja z Biblioteki Narodowej  -10  000,00  zł -na zakup nowości  wydawniczych

w  ramach  projektu  .,Promocja  czytelnictwa  -  zakup  nowości  wydawniczych  do

Bibliotek  Publicznych";

3)   wpłaty za wynajem  lokalu -  1  744,00 zł -od osób prywatnych;

4)    wynagrodzenie z tytułu terminowej  wpłaty podatku -105,00 zł.

Pandemia  koronawirusa  miała  wpływ  na  zmianę  liczby  osób  korzystających  z  oferty
kulturalnej  w  2020  roku.  W  2020  roku  w  imprezach  bezpośredni  udział  wzięło   1   100  osób,

podczas  gdy  w  2019  roku  było  to  5   810  osób.   W  2020  roku  BIOK  odnotował  natomiast
Źnaczący wzrost zainteresowania wydarzeniami on-line.  Liczba ich wyświetleń wyniosła 8 421

w 2020 roku.

Ze  świetlic  i  zajęć  świetlicowych  w  2020  roku  skorzystały  3  093  osoby,  podczas  gdy

w 2019 roku było to 9 378 osób.

W  2020  roku  biblioteki  odwiedziło  4  312  osób  (wypożyczono  7  746  książek),  w  2019

było  to  9  67]   osób  (liczba  wypożyczonych  książek  to  ] 1   305).  Liczba  stałych  czytelników

w 2020 roku wynosiła 653.  W 2019 roku liczba ta wynosiła 765 osób.
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2.    Sport

W gminie Mirzec od wielu lat w znaczący sposób rozwija się kultura fizyczna, rozumiana
zarówno jako zorganizowane uprawianie dyscyplin sportowych, jak i  indywidualna aktywność

fizyczna  mieszkańców  oraz  gości.  Kluby  i  stowarzyszenia  sportowe  gromadzą  miłośników

m.in.   piłki   nożnej   i   piłki   siatkowej.   Dogodne   warunki   w  miejscowościach   gminy   Mirzec

sprzyjają równieź uprawianiu turystyki pieszej  i rowerowej.

Do   rozwoju   kultury   fizycznej   w   znaczący   sposób  przyczyniła  się   rozbudowa   bazy

sportowej.  W  sezonie  od  marca do  listopada  każdego  roku  z  obiektu  sportowego  Orlik  2012

korzysta wielc osób, grup zorganizowanych.

Ponadto   zajęcia   sportowe   pozalekcyjne   obywają   się   również   w   innych   obiektach

sportowych (hala sportowa w Mircu, sale gimnastyczne w Tychowie Starym  i Małyszynie oraz

na boiskach wielofunkcyjnych w Tychowie Nowym, Gadce,  Małyszynie, Osinach).

Dzięki  staraniom  władz  gminy  Mirzec  w  2020  roku  rozpoczęły  się  prace  remontowe

boisk   w  miejscowościach  Jagodne   i   Trębowiec.   W   Gadce   w  najbliższych   latach   zostanie

wybudowana sala gimnastyczna wraz z łącznikiem przy budynku szkoły podstawowej.

Do  dyspozycji  najmłodszych  mieszkańców  gminy  są  place  zabaw,  które  w  niektórych
miejscowościach   przejdą   modemizację,    natomiast   wszyscy   mieszkańcy   mogą   korzystać

z siłowni zewnętrznych.

Obiekty sportowe i rekreacyjne na terenie gminy Mirzec:

1)   Gadka:  wielofunkcyjne  boisko  o  nawierzchni  poliuretanowej  oraz  boisko  piłkarskie

o nawierzchni ze sztucznej trawy, czterotorowa bieżnia o nawierzchni poliuretanowe ze

skocznią   i   rozbiegiem.   Boiska   znajdują   się   przy   Szkole   Podstawowej   ogrodzone.

wyposażone   w   piłkochwyty   z   ciągiem    komunikacyjnym   dla   pieszych   z   kostki

betonowej;  plac zabaw dla dzieci; siłownia zewnętrzna przy  Szkole Podstawowej;

2)   Osiny:  wieloftmkcyjne  boisko  o  nawierzchni   poliuretanowej   oraz  boisko  piłkarskie

o   nawierzchni   ze   sztucznej   trawy,   bieżnia   o   nawierzchni   poliuretanowe   do   skoku

w   dal    i    trójskoku.    Boiska   znajdują   się    przy    Szkole    Podstawowej    z    ciągiem

komunikacyjnym dla pieszych z kostki betonowej ; plac zabaw dla dzieci;
3)   Trębowiec: boisko trawiaste przy Szkole Podstawowej; plac zabaw dla dzieci;  siłownia

zewnętrzna przy  Szkole Podstawowej.
4)    Mirzec:    Orlik   2012   -   kompleks   boisk   sportowych   (do   piłki   nożnej,    siatkówki,

koszykówki,   tenisa   ziemnego);   boisko   trawiaste   przy   Szkole   Podstawowej;   hala

sportowa:  plac  zabaw  dla  dzieci  przy  Szkole  Podstawowej;  siłownia zewnętrzna  przy

Szkolc Podstawowej ; plac zabaw przy Publicznym Przedszkolu;
5)   Jagodne:  sala  gimnastyczna  przy  Szkole  Podstawowej;  plac  zabaw  dla  dzieci  przy

Przedszkolu  Publicznym;  siłownia zewnętrzna przy  Szkole  Podstawowej;
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6)   Tychów   Stary:   sala   gimnastyczna;   plac   zabaw   przy   Szkole   Podstawowej;   boisko

asfaltowe przy szkole; boisko trawiaste przy OSP;
7)    Małyszyn:  sala  gimnastyczna  w  Szkole  Podstawowej;  boisko  asfaltowe  przed  Szkołą

Podstawową; boisko ze sztuczną trawą; plac zabaw  i siłownia zewnętrzna przy szkole;
8)   Tychów  Nowy:  wielofunkcyjne  boisko  sportowe;  plac  zabaw  i  siłownia  zewnętrzna

przy Szkole Podstawowej.

Na terenie gminy  Mirzec  działają  sekcje sportowe odnoszące coraz  większe  sukcesy  na
terenie całego kraju.  Funkcjonuje Uczniowski Klub Sportowy „lBIS" w Mircu, który prowadzi

sekcję  piłki   siatkowej.   Aktywnie  działa  również  Akademia   Piłkarska  STAR  Starachowice

oddział  w  Mircu,  który  w  sekcji  piłki  nożnej  skupia  dzieci  w  wiel(u  od  5  do   ]2  lat  szkół

podstawowych.   Obie   sekcje   prężnie   się   rozwijają   i   cieszą   coraz   większą   liczbą   dzieci
i  młodzieźy  osiągając  przy  tym  sukcesy  w  ścisłych  czołówkach  na terenie  całego  kraju.  Od

stycznia  2018  roku  działa  takze  Dziecięca  Akademia  Piłki  Siatkowej  w  Mircu,  którą  swym

patronatem   objął    Wójt   Gminy    Mirzec    Mirosław    Seweryn.   Jest   to   wyjście   naprzeciw
oczekiwaniom    dzieci    chcących    grać    w    piłkę    siatkową,    rodziców    oraz    władz   gminy

wspierających  i doceniających młodych sportowców.

Najważniejsze wydarzenia si)ortowe w 2020 roku z udzialem mirzeckich zawodników:

].    Mistrzostwa   Województwa   Świętokrzyskiego   Kinder   Plus   Sport   -rocznik   2010.

I miejsce.  Luty 2020 rok.

2.    Mistrzostwa   Województwa   Świętokrzyskiego   Kinder   Plus   Sport   -   rocznik   2010.

11 miejsce. Luty 2020 rok.

3.    Mistrzostwa   Województwa  Świętokrzyskiego   Kinder   Plus   Sport   -  rocznik  -   2007.

111 miejsce.  Luty 2020 rok.

Mirzeccy  zawodnicy  zajęli  1  i   11  miejsce  w  Finale  Wojewódzkim  Kinder  Plus  Sport

w   kategorii   chłopcy   urodzeni   w   roczniku   20]0   i   zakwalifikowali   się   do   Finału

Mistrzostw  Polski  tej  imprezy.  Finał jednak  został  odwołany  z  powodu  ogłoszonego

stanu epidemicznego.
4.    Tumiej   o   Puchar  Wójta  Gminy   Mirzec.   W  zawodach  wzięło  4  piłkarskie  drużyny

z gminy  Mirzcc. Zwyciężył zespół z Tychowa Starego.  Luty 2020 rok.

5.    l`umiej  o  Puchar  Wójta  Gminy  Mirzec  w  Piłce  Nożnej  -rocznik  2011.  W  zawodach

wystartowało  10 drużyn podzielonych na dwie grupy.  Marzec 2020 rok.

6.    Tumiej piłki nożnej  "Mirzec Cup 2020" o Puchar Wójta Gminu Mirzec -rocznik 2011.

111  miejsce.  Marzec 2020 rok.

7.    Tumiej  piłki  nożnej  "Regionalny  Tumiej  6  -osobowej  piłki  nożnej"  -rocznik  2011.

111  miejsce.  Wrzesień  2020  rok.

8.    Tumiej    piłki    nożnej     "Broń    Cup"    w    Radomiu    -    rocznik    2013.    11    miejsce.

Wrzesień 2020 rok.

9.    VI    Memoriał    Mirosława    Cedry    zorganizowany    przez    Mirzeckie    Towarzystwo

Sportowe   „Leonard".    W   przedsięwzięciu   wzięło   udział   s   zespołów   sportowych
z gminy Mirzec podzielonych na dwie grupy. Po dwie naj lepsze drużyny z każdej grupy

str.  9]

ld.  7^774ó 1 E-A 1 óA-493E-AC2A-6+C4538DA656.  Pt)dpisany



awansowało     do          finału,     który     zakończył     się     zwycięstwem     dla     druż.vny

z Tychowa Nowego.  Paździemik 2020 rok.

10.  Turniej piłki nożnej  "Piłkarska Kopalnia Talentów" -rocznik 2008.11 miejsce. Grudzień

2020 rok.
1l.Turniej     piłki     nożnej     "Mikołajkowy     Tumiej     w     Szydłowcu"-rocznik     2012.

I  miejsce. Grudzień 2020 rok.

Z  uwagi  na ogłoszony stan epidemii  na terenie całego kraju  inne zaplanowane  imprezy

sportowe w 2020 roku zostały odwołane.

XIV.  WSPOŁPRACA Z 0RGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMl

1.  Organizacje spoleczne

W  rozwój  gminy  aktywnie  włączają  się  różnorodne  organizacje  społeczne.  Na  terenie

gminy  działa  s jednostek Ochotniczych  Straży  Pożamych,  które  działają jako  stowarzyszenia
oraz inne organizacje pozarządowe:

1 )  OSP w Gadce;

2)  OSP w Jagodnem;
3)  OSP w Mircu;
4)  OSP w Osinach;

5)  OSP w Ostrożance;
6)  OSP w Tychowie Nowym;
7)  OSP w Tychowie Starym;
8)  OSP w Trębowcu;

9)  Stowarzyszenie „Wspólnie dla Gminy Mirzec";

10)  Stowarzyszenie na rzecz odnowy zabytków Parafii św.  Leonarda w Mircu;

11)  Mirzeckie Towarzystwo  Sportowe „LEONARD";
12)  Stowarzyszenie  Kół Gospodyń  Wiejskjch Ziemi  Mirzeckiej;

13)  Stowarzyszenie „LGD Razem na Piaskowcu";

14)  Osińskie Stowarzyszenie  Pasjonatów Rękodzieła Kuźnia Arcydzieł.

Ponadto   na   terenie   gminy   Mirzec,   na   rzecz  jej   mieszkańców,   działają   organizacje

pozarządowe z siedzibą poza gminą Mirzec:
1)  Stowarzyszenie Świętokrzyski  Bank Żywności w Ostrowcu Świętokrzyskim,

2)  Lokalna Grupa Działania „Razem na Piaskowcu,

3)  Stowarzyszenie Sursum Corda.
Młodzież   z   terenu   gminy   Mirzec   aktywnie   działa   w   Młodzieżowych   Drużynach

Pożarniczych,  w  zespołach  wokalno  -  tanecznych,  w  scholi,  jako  ministranci.   Działa  Chór

Parafialny  „Adagio"  w  Mircu  przy  kościele  parafialnym  pw.  św.  Leonarda  w  Mircu.  Oprócz

kościoła   parafialnego   w   Mircu,   na   terenie   gminy   znajdują   się   parafie:   Parafia   pw.   św.

Apostołów Piotra i  Pawła w Gadce,  Parafia pw.  Matki Bożej  Częstochowskiej  w Osinach oraz

kaplica w Ostrozance.  Od  ponad 20  lat działa  ] 04 Artystyczna Drużyna Harcerska skupiająca
harcerzy     z    terenu    gminy     Mirzec.     104     ADH     uczestniczy     w     wielu     konkursach

str.  92

Id.  7^77461 E-A16A-493E-AC2A-6[C4538DA65ó.  Podpisany Strona  93



i   występuje   na   festiwalach   osiągając   sukcesy,   np.   w   „Spiewograńcu"   w   Tarnobrzegu,
"Harcograniu"  w Starachowicach, koncert „Gospodarze -Gościom" w Kielcach.

2.    Aktywność obywatełska

Aktywność  obywatelska  zorganizowana  w  sektorze  społecznym   poprzez  organizacje

pozarządowe   prowadzące   działalność   o   charakterze   użyteczności   publicznej  jest  ważnym
instrumentem   prawidłowego   rozwoju   samorządu   terytorialnego.    Współpraca   organizacji

pozarządowych  z  sektorem  publicznym  sprzyja  tworzeniu  więzi  społecznych,  uskuteczniając
Żaspokajanie potrzeb określonych  środowisk  i griip mieszkańców gminy  Mirzec.

Dla    efektywnego    zaspokajania    potrzeb    mieszkańców    niezbędna    jest    realizacja

pożytecznych  działań  społecznych  przez  organizacje  pozarządowe,  które  stają  się  równym
partncrem  dla  samorządu  terytorialnego  w  prawidłowym  rozwoju  danej  wspólnoty  lokalnej.
Temu  służy  program  współpracy,  który  opiera  się  na  zasadzie  partnerstwa,  pomocniczości,

suwerenności      stron,      efektywności,      uczciwej      konkurencji,     jawności      i      wzajemnego

poszanowania.     W     gminie     Mirzec     „Roczny     Program     Współpracy     Gminy     Mirzec
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w art.3 ust.3  ustawy

o  działalności  pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie"  realizowany jest od  2013  roku.  W  2020

program     realizowany     był    na    podstawie     Uchwały     Nr    XVII/122/2019     Rady     Gminy
w Mircu z dnia 29 listopada 2019 r. sprawie:  "Rocznego Programu Współpracy Gminy Mirzec

z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami,  o  których  mowa  w  art.  3   ust.3

ustawy  o działalności  pożytku  publicznego  i  o wolontariacie na 2020  rok.

Od   10   października   2019   r.   do   28   października  2019   r.   przeprowadzono   procedurę

konsultacyjną   projektu   Rocznego   Programu   Współpracy   Gminy   Mirzec   z  organizacjami

pozarządowymi      na      2020      rok,      który      ostatecznie      został     zatwierdzony      Uchwałą
Nr XVII/122/2019 Rady Gminy w Mircu z dnia 29 listopada 2019 r.

W    styczniu    2020    roku    ogłoszony    został   otwarty    konkurs    ofert   dla   organizacji

pozarządowych  na realizację zadań  publicznych  w ramach  sześciu  obszarów  priorytetowych:
1.  Rozwój  sportu  i  działań  rekreacyjnych,11.  Upowszechnianie kultury  ludowej,  kultywowanie

tradycji   lokalnych,   w   tym   dbałość   o   gminne   dobra   kultury,   111.   Rozwój   krajoznawstwa

i  turystyki,  IV.  Rozwój  nauki  i  edukacji,  V.  lnicjatywy  młodzieżowe,  VI.  Pomoc  społeczna.

Wpłynęło dziewięć ofert i wszystkie zostały wybrane do realizacji.

Infomacja  dt.  wyników  rozpatrzenia  ofert  na  realizację  zadań  publicznych  zleconych

przez Gminę Mirzec do realizacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym
w  art.3   ust.   3   ustawy  o   działalności   pożytku   publicznego   i   o   wolontariacie  w  2020   roku

przedstawionajest na następnej  stronie.
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- r   ;Zadmiaw(żD (kwou  /L+doaŁqfiw(H)

1. Mirzeckie Zawody biegowe 1.  Rozwój  sportu Oi.ganizowanie treningów 4 476,00 4000,00 4000,00
Towarzystwo i  działań szkoleniowych. imprez
Sportowe „Leonard" rekreacyinych si)ortowo-rekreacyinych

2. Mirzeckie Tumiej  piłkarski 1.  Rozwój  sportu Organizowanie zawodów 2 238,00 2 000,00 2 000'00
Towarzystwo .,Memoriał  im. i  dzialań sportowych  i  memoriałów
Sportowe „Leonard" Miroslawa Cedry-Mirzec2020" rekreacyjnych

3. Stowatzyszenie na Festiwal  Pieśni 11. Upowszechnianie Organizowanie festiwali 2 234.00 2 000.00 2 000,00
rzecz odnow i Piosenki Patriotycznej kultury ludowej, i przeg]ądu zespolów
zabytków ParafiiŚwiętegoLeonardawMircu kultywowanietradycjilokalnychwtymdbałośćomimedobrakulturv śp]ewaczych

4. Osińskie Młode pokolenie 11. Upowszechnianie Wspieranie przedsięwzięć 4 476.00 4 000.00 4 000,00
Stowarzyszenie a tradycja i zwyczaje kultury ludowej , ariystyczmych i umacriarie
Pasjonatów ludowe w Gminie kultywowanie tradycji  środowiska
Rękodzieła „Kuźnia Mirzec tradycj i lokalnych wiejskiego (np.  rękodzieło
Arcydzieł" w tym dbałość ogmimedobrakultury ludowe lub tradycy]neobrzędy)

5. Stowarzyszenie Krzyże i  kap]iczki IIT.  Rozwói Organizowanie konkui.sów 2 234,00 2 000,00 2 000'00
„Wspólnie dla Gminy piękno wokół nas krajoznawstwa popularyzujących
Mirzec" i turystyk, krajo2mawstwoiturystykegminy MiTzec

6. Stowarzyszenie na Konkurs Historyczny IV. Rozwóu  nauki Wspieranie edukacj i 1  700,00 1   500,00 1  500,00
rzecz odnowyzabytkówParafi iŚwiętegoLeonardawMircu o życiu GeneralaAugustaFieldorfaps."Nil„ i edukacji patriotyc2mej , historycznej
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7.8.9. Stowarzyszenie 30-lecie samorządu lv.  Rozwój  nauki Wspieranie edukacji 1  687,00 '  500.00 1  500,00
„Wspólnie dla GminyMirzec'` terytorialnego w gminieMirzec" i edukacji patn otycznej , h istorycznej

Stowarzyszenie Kurs tańca dla V. Inicjatywy Wsparcie działań 2 255,00 2 000,00 2 000,00
„Wspólnie dla Gminy mieszkańców gminy młodzieżowe przyczyniających się do
Mirzec„ Mirzec" wzrostu uczestnictwamłodychludziwżyciuspołecznymiobywatelskimgminy-promowaniepostawiaktywnościobywatelskichwśródmłodychmieszkańcówminyMirzec

Stowarzyszenie Wspieranie VT. Pomoc społeczna Wspieranie zorganizowania 5 000,00 4 000.00 4 000,00
Swiętokrzyski Bank zorganizowania pomocy  ż)/wnościowej  dla
Zywności pomocy żywnościowejdlamieszkańcówgminyMirzecznajdującychsięwtrudnejsytuacjiżyciowejorazwyrównywanieszansrodziniosób mieszkańców gminyMirzecznajdujących sięwtrudnejsytuacjiżyciowejorazwyrównywanieszansrodziniosób
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Jednak  w  wyniku  zaistniałej  sytuacji  związanej  z  wprowadzonym  stanem  epidemii  na

obszarze   Rzeczypospolitej   Polskiej   sfinalizowane  zostały   tylko  trzy   umowy  na   realizację

zadania   publicznego:    w   ramach   1   obszaru   priorytetowego   -   Rozwój    sportu   i    działań
rekreacyjnych pn. Tumiej piłkarski „Memoriał im. Mirosława Cedry -Mirzec 2020", w ramach
lv  obszaru  priorytetowego   -   Rozwój   nauki   i   edukacji   pn.   Konkurs   Historyczny  o  życiu

Generała  Augusta  Fieldorfa  ps.  „Nil"  oraz  w  ramach  V  obszaru  priorytetowego  -  Pomoc
społeczna  pn.   Wspieranie  zorganizowania  pomocy  żywnościowej   dla  mieszkańców  gminy

Mirzec znajdujących  się  w trudnej  sytuacji życiowej  oraz wyrównywanie szans  rodzin  i  osób.

Po  podpisaniu  umowy  jeszcze jedna  organizacja  wystąpiła  z  prośbą  o  rozwiązanie  umowy

w  związku  z  niemożnością  realizacji  zadania  publicznego.  Pozostałe  organizacje  z  powodu

rozwijającej     się    sytuacji    epidemicznej     złożyły    pisemną    rezygnację    z    otrzymanego
dofinansowania, tym samym z realizacji zadania publicznego.

Łączna  kwota   wydatkowanych   środków   w   ramach   realizacji   programu   współpracy
z organizacjami pozarządowymi w 2020 roku wyniosła 6 000,00 zł.

XV.    INICJATYWY LOKALNE I FUNDUSZ SOŁECKl

1.    Inicjatywy ]okalne

lnicjatywa    lokalna    to    forma    realizacji    zadań    publicznych    przez    administrację
samorządową we  współpracy z mieszkańcami zgodnie z przepisami  ustaw z dnia 24 kwietnia
2003r.  o  działalności  pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie,  w  celu  wspólnego zrealizowania

zadań  publicznych  określonych  w  ujętej  na  wstępie  ustawie,  z  myślą  o  rozwoju  społeczności

loka]nej.  Od 20] 3  roku w gminie Mirzec wdrazane są inicjatywy lokalne.

W   2019   roku   w   ramach   inicjatyw   loka]nych   zrealizowanych   zostało   6   wniosków

Źwiązanych  z  m.in.:  z  wykonaniem  chodnika  i  odnowieniem  metalowych  elementów  wokół

szkoły, doposazeniem  sal  lekcyjnych,  utworzeniem ogrodu edukacyjnego,  remontem schodów

wejściowych i podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz malowanjem pomieszczeń strażnicy

OSP.  Wartość całkowita zrealizowanych inicjatyw w 2019 roku to kwota 43  187,38 zł, w tym
wkład   pracy   społecznej    14 655,00   zł,   wkład   pieniężny   wnioskodawcy   410,00  zł   i   wkład

rzeczowy oszacowany na kwotę 3  510,00 zł, zaś wydatkowana kwota z budżetu gminy to koszt

24  612,38  zł.

W   2020   roku   realizowane   były   zadania   związane   m.in.   z   doposażeniem   zaplecza

kuchennego    w    meb]e    i    zmywarkę,    doposażeniem    sal    dydaktycznych    w   nowe    rolety

i  wyrównaniem  terenu  na  działkach  gminnych.  Zrealizowanych  zostało  w  ramach  inicjatyw

lokalnych 5  wniosków pn.:

] .    Doposazenie  Klubu  Wiejskiego „Niwy" w Tychowie Nowym:

2.    Zakup  wraz  z  montażem  rolet  zaciemniających  w  sali  do  nauczania  fizyki  w  Szkole

Podstawowej w Mircu;
3.    Doposażenie sali do ćwiczeń w rolety okienne w Szkole Podstawowej  w Gadce;

4.    Wyrównanie terenu na działkach gminnych w sołectwie Mirzec  11;

5.    Doposazenie sal  lekcyjnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jagodnem.
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Wartość całkowita zrealizowanych  inicjatyw w 2020 roku to kwota 20 450,00 zł]  w tym

wkład  pracy  społeczncj   2140,00  zł,   wkład  pieniężny   wnioskodawcy  3  757,00  zł   i   wkład

rzeczowy oszacowany  na kwotę 250,00 zł, zaś wydatkowana kwota z budżetu gminy to koszt

14  303,00  zł.

2.    Fundusz solecki
Kolejnym  ważnym  instrumentem  rozwoju  poszczególnych  miejscowości  gminy  Mirzec

jest fundusz sołccki. To środki pieniężne wydzielone z budżetu gminy, mające służyć poprawie
warunków  życia  mieszkańców  poszczególnych  miejscowości,  przeznaczone  na  wykonanie

zadań,  ale tylko takich,  które  mają się przyczynić  do  poprawy  warunków  życia mieszkańców

danego  sołectwa  i  są zgodne ze strategią rozwoju  gminy  oraz mieszczą się w katalogu zadań

własnych gminy.

Wysokość środków zabezpieczonych w budżecie gminy na 2020 rok to kwota 383  691,45

zł.  Ogółem  wydatkowano  614 237,77  zł,  w  tym  wydatki  majątkowe  41039,00  zł,  wydatki
bieżące 342  197,89 zł i wkład własny Gminy w wysokości 231  000,88 zł.  W 2020 roku fundusz

sołecki realizowany był we wszystkich sołectwach gminy Mirzec:

-
•t=       }I,ź.    -,,-,  ,                                -`Ą,,-i

_,rt~t       t~L,`.,A=,.,ŁLLŁ±ś`,Ó,_  ,TL„,=,,t ,.,._,_  _.   ___
}                    --`      ,^         ,      _`t`-`                    -_
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1. Jagodne Konserwacja    i    odbudowa    rowów    melioracyjnych
na terenie sołectwa Jagodne

2. Ostrożanka Konserwacja    i    odbudowa    rowów    melioracyjnych
na  terenie   sołectwa  Ostrożanka  z   odprowadzeniem
wód do sołectwa Małyszyn

Ostrożanka Remont    drogi    dojazdowej    położonej    na    działce
Nr ewid.gr. I s 1  w miejscowości  Ostrożanka

3. Tychów Nowy Budowa  rowu  melioracyjnego  w  sołectwie  Tychów
Nowy

4. Tychów Stary Konserwacja    i    odbudowa   rowów   melioracyjnych
na terenie sołectwa Tychów Stary

5. Osiny Konserwacja    i    odbudowa   rowów    melioracyjnych
na terenie sołectwa Osiny

6. Małyszyn Konserwacja    i    odbudowa   rowów   melioracyjnych
na terenie sołectwa Małyszyn

7. Mirzec  11 Konserwacja    i    odbudowa   rowów    me]ioracyjnych
na terenie sołectwa Mirzec 11

8. Trębowiec Konserwacja    i    odbudowa   rowów    melioracyjnych
na terenie sołectwa Trębowiec

9. Gadka Konserwacja    i    odbudowa   rowów    melioracyjnych
na terenie sołectwa Gadka

10. Mirzec 1 Konserwacja   i    odbudowa   rowów    melioracyjnych
na terenie sołectwa Mirzec  1
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3.    Podjęte i zrealizowane uchwaD w 2020 roku
W  okresie  od  stycznia do  grudnia 2020  roku  Rada Gminy  w  Mircu podjęła 83  uchwały

z te8O:

].    Uchwały zrealizowane

2.    Uchwały w trakcie realizacji

3.    Uchwały niezrealizowane

•     z tego uchwały uchylone w trybie nadzoru

Przepisy  prawa  miejscowego  zawarte  były  w  37  uchwałach  i  podlegały  opublikowaniu

w Dzienniku  Urzędowym  Województwa Świętokrzyskiego.

W okresie sprawozdawczym realizowane były uchwały podjęte w 2020 roku, przy czym
część uchwał, które zostały podjęte w 2020 roku będzie realizowana również w roku 2021, np.

uchwała   w   sprawie   „Rocznego   Programu   Współpracy   Gminy   Mirzec   z   organizacjami

pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w art.  3  ust. 3  ustawy o działalności

pożytku   publicznego   i   wolontariacie   na   202]   rok".   Niektóre   uchwały   będą   realizowane
zarówno  w  roku  2021  jak  i  latach  kolejnych,  np.  uchwała  w  sprawie  Wieloletniej  Prognozy
Finansowej  Gminy Mirzec na lata 2021  -2028.
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