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Szanowni Państwo,

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, na postawie artykułu 28aa ust. 1, Wójt Gminy 
co roku, do 30 maja, przedstawia Radzie Gminy Raport o stanie gminy. Dokument ten 
podsumowuje działalność samorządu Gminy Mirzec w poprzednim roku.

Celem prezentacji Raportu o stanie gminy jest zwiększenie wiedzy mieszkańców na 
temat działań mirzeckiego samorządu. Informacje zawarte w dokumencie dotyczą między 
innymi realizacji uchwał Rady Gminy, Strategii Rozwoju Gminy, 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 funduszu 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 Raportu o stanie gminy Mirzec za 2019 rok.

Z wyrazami szacunku 

/Mirosław Seweryn

Wójt Gminy Mirzec
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I. INFORMACJE OGÓLNE - Ogólna charakterystyka gminy.
Gmina Mirzec położona w północnej części województwa świętokrzyskiego, 

w powiecie starachowickim zajmuje obszar 111 km2. Obejmuje dziesięć sołectw. Są to: Gadka, 
Jagodne, Małyszyn, Mirzec I, Mirzec II, Osiny, Ostrożanka, Trębowiec, Tychów Nowy 
i Tychów Stary. Na koniec 2019 roku gmina Mirzec liczyła 8 298 mieszkańców.

W gminie Mirzec użytki rolne zajmują 53% całkowitej powierzchni gminy. Dominują 
gospodarstwa małe i średnie. W gminie funkcjonuje 38 gospodarstw ekologicznych oraz sześć 
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 1 194 posesje. Sieć gazowa obejmuje 
67% terenu gminy, podłączonych jest 734 odbiorców (przy 1181 przyłączach), długość sieci 
gazowej wynosi 65 kilometrów.
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, Centrum 
Twórczości Ludowej w' Osinach, działają koła gospodyń wiejskich i zespoły folklorystyczne: 
„Jutrzenka”, „Kumosie". „Trębolanki”, „Osinianki", „Gromada", „Sąsiedzi”, „Małyska 
Dolina", „Tychowianie”, „KGW Mirzec" oraz „Ziemia Mirzecka", zespoły harcerskie: 
104 Artystyczna Drużyna Harcerska, „Happy" i „Wichry", zespół „Śpiewające chochliki" oraz 
chór parafialny „Adagio". Młodzież ma możliwość rozwijania sportowych pasji w Akademii 
Piłkarskiej SKS Star Starachowice oddział Mirzec, Dziecięcej Akademii Piłki Statkowej, 
Klubu Szachowego oraz zajęć organizowanych przez animatorów sportu.

Zadania podstawowej opieki zdrowotnej realizuje Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia w Mircu oraz jego filia w' Jagodnem. O ochronę 
przeciwpożarową dba osiem jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, 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 z XIX wieku oraz zespół dworski: modrzewiowa willa w stylu alpejskim z 1880 
roku oraz spichlerz z I połowy XIX wieku. Przy drodze z Mirca do Tychowa Starego znajduje 
się kapliczka z 1859 roku. Do najważniejszych 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, pozostałości po 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.

Rozw iązaniem 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.
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Urząd Gminy w Mircu

Urząd Gminy w Mircu jest jednostką budżetową, przy pomocy, której wójt Gminy 
Mirzec realizuje zadania wynikające z przepisów prawa oraz uchwal podejmowanych przez 
Radę Gminy w Mircu. Urząd Gminy mieści się w Mircu Starym .

W urzędzie na dzień 31.12.2019r. zatrudnionych było 34 osoby ( Tabela nr 1). Większość 
z tych osób pracuje na stanowiskach urzędniczych. Kierownictwo Urzędu w' rozumieniu 
Regulaminu Organizacyjnego 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 

funkcjonują następujące komórki organizacyjne:
1. Referat Ogólnoorganizacyjny- symbol (ORG);
2. Referat Finansowy- symbol (Fn);
3. Referat Inwestycji-symbol (FN);
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 

przestrzennego- 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 podziałem 
kompetencji i zadań oraz zakresy spraw załatwianych przez komórki organizacyjne Urzędu jest 
ustalony Zarządzeniem Nr 050.53.2018 Wójta Gminy Mirzec z dnia 29 czerwca 2018 r. 
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Mircu, który obowiązuje od dnia 1 lipca 2018 r.

Zakres działania urzędu jest bardzo szeroki, począwszy od gminnej księgowości 
prowadzenia różnego typu ewidencji, w tym mieszkańców i przedsiębiorców, poprzez nadzór 
nad realizacją inwestycji, współpracę z podmiotami podległymi, dbałość o dobry stan 
techniczny obiektów użyteczności publicznej, dróg i chodników, działania na rzecz środowiska 
naturalnego, po współpracę z organizacjami pozarządowymi, organizowanie w'ydarzeń 
kulturalnych, sportowych i innych, a także działania informacyjne i promocyjne.
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Struktura zatrudnienia w Urzędzie Gminy w Mircu w latach 2018 i 2019.

20192018

IWójt Gminy

Zastępca Wójta (1/4 etatu)/ 

Kierownik Referatu (3/4etatu)
Władze Gminy Mirzec

Sekretarz Gminy

32Inspektor

Sekretarka

0Starszy InformatykReferat
22SprzątaczkaOgólnoorganizacyjny

Goniec

Robotnik gospodarczy

8 8Razem :

2018 2019

Stanowisko ds. pozyskiwania 

środków z UE oraz innych 

źródeł zewnętrznych

Inspektor

1Razem :

20192018

Skarbnik Gminy/ Kierownik 

Referatu
I1

Zastępca Skarbnika
Referat Finansowy

57Inspektor

Starszy Inspektor 0

0 IReferent

99Razem :
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20192018

Kierownik Referatu
Referat Inwestycji

45Inspektor

56Razem :

20192018

Kierownik ReferatuReferat Gospodarki 

Komunalnej, Rolnictwa i 

Ochrony Środowiska Inspektor

Referent 0

32Razem :

2018 2019

Zastępca Kierownika USC 11
Urząd Stanu Cywilnego

Inspektor

22Razem :

20192018

Wieloosobowe stanowisko 

ds. gospodarowania 

nieruchomościami i 

planowania przestrzennego

1Starszy inspektor I

Inspektor

2 2Razem :
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20192018

Stanowisko ds. obronnych i 

ochrony informacji 

niejawnych

Inspektor

1Razem :

Ogółem zarówno w 2018 jak i w 2019 roku było zatrudnionych 34 osoby. Warto podkreślić, 
że w 2016 roku było zatrudnionych 36 osób. natomiast w 2017 roku - 35 osób. Z tego wynika, 
że stan zatrudnienia w Urzędzie Gminy w Mircu uległ zmniejszeniu.

Ponadto Urząd Gminy w Mircu zatrudniał w 2018 i 2019 roku pracowników interwencyjnych 
(średniorocznie w etatach: w 2018 roku - 7.30 i w 2019 roku - 6,72) oraz osoby po stażu 
(średniorocznie w etatach: w 2018 roku - 2,67 i w 2019 roku - 1,50).

Zakres zadań poszczególnych referatów Urzędu Gminy w Mircu:

1. Referat Ogólnoorganizacyjny.
Do zadań referatu należy w szczególności:
a) zapewnienie sprawnej organizacji i funkcjonowania Urzędu Gminy,
b) obsługa Rady Gminy w Mircu,
c) prowadzenie spraw kancelaryjnych Urzędu Gminy,
d) koordynowanie zadań związanych z Funduszem Sołeckim, inicjatywami lokalnymi,
e) zapewnienie obsługi informatycznej Urzędu Gminy,
f) nadzór nad stroną www.mirzec.pl,www.ugmirzec.sisco.info,www.esesia.mirzec.pl, 

kanałami w mediach społecznościowych oraz na youtube.com,
g) prowadzenie spraw gospodarczych Urzędu.
h) prowadzenie spraw kadrowych pracowników Urzędu, BHP.
i) nadzór nad SPZOZ w Mircu.
j) współpraca z organizacjami pozarządowymi. Radą Społeczną SPZOZ w Mircu.
k) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pomocy materialnej dla uczniów,
l) prowadzenie archiwum zakładowego,
m) realizacja zadań gminy w zakresie promocji, kultury i sportu.
n) współpraca z jednostkami podległymi, sołtysami, radami sołeckimi,
o) przygotowywanie i pomoc w przygotowywaniu wniosków aplikacyjnych 

o dofinansowanie, rozliczanie pozyskanych środków zewnętrznych oraz 
sprawozdawczość w okresie trwałości zrealizowanych projektów.

2. Referat Finansowy.
Do zadań referatu w szczególności należy:
a) koordynacja prac związanych z opracowaniem projektu budżetu gminy i Wieloletniej 

Prognozy Finansowej 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.
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e) prowadzenie rachunkowości zgodnie z przyjętymi przepisami wewnętrznymi 
dotyczącymi w szczególności zakładowego planu kont, instrukcji obiegu dokumentów 
księgowych, oraz instrukcji inwentaryzacyjnej,

f) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.
«) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji finansowych i gospodarczych 

z planem finansowym,
h) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących 

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

organizacyjne gminy,
j) wymiar podatków i prowadzenie dokumentacji w tym zakresie.
k) pobór i windykacja podatków i opłat, rozliczanie inkasentów,
l) 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 Inwestycji.
Do zadań referatu należy w szczególności:
a) planowanie, przygotowanie, realizacja i rozlicznie inwestycji gminnych w zakresie 

budowy oraz remontów i modernizacji.
b) współpraca z jednostkami samorządu powiatowego i wojewódzkiego w 

wspólnej realizacji inwestycji drogowych i bezpieczeństwa,
c) przeprowadzanie postępowań przetargowych, zapytań ofertowych, rozeznań rynku dla 

zadań gminnych i jednostek organizacyjnych gminy.
d) prowadzenie spraw z zakresu gospodarki komunalnej w tym:

- prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem w energię elektryczną, paliwa 
gazowe utrzymanie bieżące dróg.

- dokonywanie przeglądów gwarancyjnych obiektów w okresie gwarancyjnym,
- 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.

zakresie

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

- zapewniania opieki bezdomnym zwierzętom; 
i unieszkodliwiania zwłok bezdomnych zwierząt;

- prowadzenie postępowań w zakresie decyzji 
uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięć;

- 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 
narodowej,

e) realizacja zadań w zakresie: ochrony gruntów rolnych i leśnych; przeznaczenia gruntów 
rolnych do zalesienia; prawa łowieckiego; zwalczania klęsk żywiołowych w rolnictwie;

0 współdziałanie z ŚIR. ARiMR. ŚODR. PLW w zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt;
g) współpraca ze Stacją Chemiczno - Rolną w zakresie: badania gleb i zastosowania 

w-apnowania gleb;
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 rejestru PESEL,
c) migracja aktów stanu cywńlnego 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 
alkoholowych.

6. Wieloosobowe stanowisko ds. gospodarowania nieruchomościami i planowania 
przestrzennego.

Do zadań na stanowiskach ds. gospodarowania nieruchomościami należą w szczególności:
a) realizacja zadań związanych z obrotem nieruchomościami a także regulacją stanu 

prawnego nieruchomości.

zbierania, transportu

o środowiskowych

sprzedaż napojów

str. 9



b) prowadzone sprawy związane z podziałem i rozgraniczeniem działek gminnych a także 
działek będących własnością osób fizycznych i samorządów.

c) prowadzone sprawy związane 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 
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Mirzec,

g) wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego.

h) wydawanie decyzji o warunkach zabudowy z obszaru funkcjonalnego B,
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.

zgodnieopiniujących podziały nieruchomości.

7. Stanowisko ds. obronnych i ochrony informacji niejawnych.
Do zadań na stanowisku ds. obronnych i ochrony informacji niejawnych należą
w szczególności:
a) sprawy obronne,
b) zarządzanie kryzysowe,
c) obrona cywilna, ochrona informacji niejawnych,
d) bezpieczeństwo publiczne,
e) nadzór merytoryczny nad funkcjonowaniem jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, 
0 ochrona danych osobowych.
g) przewodzenie pracom komisji ds. szacowania skutków klęsk żywiołowych 

w infrastrukturze komunalnej i szacowania strat w budynkach mieszkalnych.
w przygotowywaniu wniosków' aplikacyjnych 

rozliczanie pozyskanych środków zewnętrznych
h) przygotowywanie i pomoc 

o dofinansowanie, 
sprawozdawczość w okresie trwałości zrealizowanych projektów.

oraz

8. Stanowisko ds. pozyskiwania środków.
Do zadań stanowiska należy w szczególności pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej 
oraz innych źródeł zewnętrznych w tym 
o dofinansowanie 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 
ze sprawozdawczością. W zakresie planów rozwoju gminy: przygotowywanie, wdrażanie, 
monitorowanie i aktualizacją min. Strategii Rozwoju Gminy Mirzec, Lokalnego Programu 
Rozwoju.

m.in. przygotowywanie wniosków

i finansowe wniosków wraz
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II. MIESZKAŃCY GMINY - Ludność, demografia, zatrudnienie, 
bezrobocie.
1. Ludność, demografia.

Gminę Mirzec, wg danych z rejestru mieszkańców, zamieszkuje 8298 osób (stan na 
31.12.2019 r.)

Tabela nr I. Liczba ludności w gminie Mirzec w latach 2018-2019 ( stan na 31 grudnia ).

Ludność
mężczyźnikobietyOgółemLata

4173416883412018r.
4160413882982019r.

Tabela nr 2. Liczba urodzeń i zgonów w latach 2018 — 2019 (stan na 31 grudnia).

Wskaźnik
przyrostu

naturalnego(%o)*

Liczba zgonówLiczba urodzeńLata

1,2088982018
-0,3684812019

♦Przyrost naturalny - różnica między liczbą urodzeń a zgonów w danym okresie i na danym terytorium, podawana 
w przeliczeniu na 1000 mieszkańców, wy rażana w %o.
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W 2019 r. w gminie Mirzec odnotowano ujemny przyrost naturalny (-0,36 ), 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 I półroczu 
2019 r wynosił -1,4.

Tabela nr 3. Struktura ludności wg wieku (stan na 31 grudnia 2019r.).

pozostałe
osoby

od 18 roku 
życia do

od 6 do 
18 roku 
życia

do 6 roku 
życia

ogółemLudnośćLata

osiągnięcia
wieku

emerytalnego*
5992779542253mężczyźni 41732018 r.

119722524992204168kobiety
62327475392514160mężczyźni
1201222149522141382019 r. kobiety

Kobiety do 60 roku życia, mężczyźni do 65 roku życia*
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Biorąc pod uwagę strukturę wieku ludności, w gminie Mirzec w przedziale od urodzenia 
do osiągnięcia wieku 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 % .

Strukturę administracyjną gminy tworzy 10 sołectw, z ośrodkiem administracyjnym 
w Mircu Starym. Podstawowe wielkości tych sołectw według danych Urzędu Gminy w Mircu 
na koniec 2019 roku zawiera niżej zamieszczona tabela:

Gęstość 
zaludnienia 
w km2

Liczba
ludności

Pow. ewid. 
w km2SołectwoLp.

54321
124I 1989,66Gadka 

Jagodne 
Małyszyn 
Mirzec I 
Mirzec 11 
Osiny 
Ostrożanka 
Trębowiec 
Tychów Nowy 
Tychów Stary

1.
755467,252.
8690910,503.
32130240.044.
1098908.165.
8287610,656.

2234121,857.
975635,808.
1307725.969.
1588305.2410.
758298111,11Razem
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2. Działalność gospodarcza

Zgodnie z Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej (CEIDG), wg 
stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. na terenie gminy Mirzec funkcjonuje 330 
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 2018-2019

Liczba
zarejestrowanych 

działalności 
gospodarczych 

według głównego 
rodzaju 

wykonywanej 
działalności 

2019

Liczba
zarejestrowanych 

działalności 
gospodarczych 

według głównego 
rodzaju 

wykonywanej 
działalności 

2018

Nazwa branży

76Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo________
Przetwórstwo przemysłowe_____________________
Dostawa wody. gospodarowanie ściekami odpadami 
oraz działalność związana z rekultywacją

4852
2726

5766Budownictwo
8284Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów 

samochodowych włączając motocykle____________
Transport i gospodarka magazynowa______________
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami
gastronomicznymi_____________________________
Informacja i komunikacja_______________________
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa__________
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
Działalność w zakresie usług administrowania i 
działalność wspierająca

1917
23

I 19
34

1
1918
1415

34Edukacja
89Opieka zdrowotna i pomoc społeczna

2Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją.
1214Pozostała działalność usługowa

314330Razem
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3. Bezrobocie.

Bezrobocie na terenie gminy Mirzec 2018-2019

2019 rok2018 rokBezrobotni
283251Ogółem:
125107- w tym kobiety
158144- w tym mężczyźni
4841Z prawem do zasiłku
3217- w tym kobiety
1624- w tym mężczyźni

235210Bez prawa do zasiłku
9390- w tym kobiety
142120- w tym mężczyźni

300 283-

LI
250

200

USL150

I J ■ ^100 82lllHfl IB ■ 2018 rok

■ 2019 rok

U50

0
/• //////// 

^ ^ ^

•3<3

/& ' P 3'. o /■c<?

<f

Na ogólną liczbę 283 bezrobotnych na koniec 2019 roku kobiety stanowiły 44.17 %. 
W porównaniu do roku poprzedniego nastąpił wzrost osób bezrobotnych o ok. 13% . Wśród 
bezrobotnych 20.84% to osoby posiadające gospodarstwo rolne. 22,26 % to osoby bez 
kwalifikacji zawodowych. 30,03% to osoby do 30 roku życia, zaś 28,97% to osoby powyżej 50 
roku życia. 139 osób a więc 49,11% to osoby długotrwale bezrobotne. Osoby niepełnosprawne 
wśród bezrobotnych stanowią 8.48%.
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III. FINANSE GMINY - Budżet gminy, mienie gminne.

1. Budżet gminy

Budżet gminy to coroczny pian dochodów i wydatków. Projekt budżetu jest 
przygotowywany przez Wójta we współpracy ze skarbnikiem gminy i pracownikami Urzędu 
Gminy oraz jednostkami organizacyjnymi gminy. Projekt opiniowany jest przez Regionalną 
Izbę Obrachunkową (RIO). O 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 oceniają 
wykonanie budżetu przez wójta, na tej podstawie udzielając - lub nie - absolutorium.

Informacja dotycząca finansów Gminy Mirzec sporządzona została w' oparciu 
o sprawozdania budżetowe. Dochodami budżetu są: dochody własne, subwencje, dotacje 
celowe. Szczegółowe określenie źródeł dochodów gmin, zasady ich ustalania i gromadzenia 

zasady ustalania i przekazywania subwencji oraz dotacji celowych z budżetu państwa 
określa ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Łączne dochody budżetu gminy Mirzec za 2019 rok to kwota 43 653 824,36 zł. Dla 
budżetu gminy Mirzec największe źródła dochodów to: subwencje z budżetu państwa, środki 
na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i wspieranie rodziny, udział 
w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych oraz dochody ze źródeł zewnętrznych 
pozyskanych na planowane inwestycje.
Struktura wykonania dochodów budżetu Gminy Mirzec za 2019 rok w porównaniu do 
roku 2018.

oraz

% do ogółu 
wyk.

dochodów

% do
ogółu wyk. 
dochodów

Wykonanie 
2018r.w zł.

Wykonanie 
20i9r. w zł.

WyszczególnienieLp

Dochody własne gminy z tytułu 
podatków i opłat oraz pozostałych 
dochodów pobieranych przez Gminę 
i Urzędy Skarbowe

1.
10.654 338197,5819,103 971 161,54

4 771 681,28 11,7212.195 320 758.00Udział w podatku dochodowym od 
osób fizycznych i prawnych

2.

34,2013 926 131,035,2115 369 753,00Subwencje3.
6,232 538 177.723.041 325 251,33Dotacje celowe na zadania własne

bieżące_______________________
Dotacje celowe na zadania własne 
inwestycje
i zakupy inwestycyjne

4.

1,30528 480.751,27553 531,135.

22.859 306 076,2325,2011 004 420,87Dotacje celowe na zadania zlecone 
do wykonania gminie

6.

145 254,72 0,36108 940,31 0.25Dotacje na zadania bieżące 
realizowane na podstawie 
porozumień

7.

11,204 559 740.6110.014 370 812,09Środki z Funduszy Europejskich8.
1,49605 343,743,731 629 196,09Środki pozyskane z innych źródeł9.

OGOŁEM x
40 719 083,6343 653 824,36
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Analizując powyższą tabelę wykonane dochody roku 2019 wzrosły o około 3 min. 
W stosunku do roku 2018. Wzrost nastąpił w dotacjach na zadania zlecone gminie do 
wykonywania, w przekazanych subwencjach oraz w podatku dochodowym od osób fizycznych. 
Natomiast w' dotacjach celowych na zadania własne bieżące w stosunku do 2018 nastąpił spadek 
o ponad I min zł w związku z mniejszymi wpływami środków' na remont dróg gminnych z 
tytułu usuwania klęsk żywiołowych( podtopienia. ulewne deszcze).

Pozyskane środki zewnętrzne (czyli wpływ środków na rachunek bankowy budżetu) 
to kwota 6 217 356.21 zł, co stanowi 14,2 % ogółu dochodów 2019 r.

Dla porównania w roku 
ogółu wykonanych dochodów.

W roku 2017 była to kwota 2 098 743.25 zł., co stanowiło 6.15% ogółu wykonanych 
dochodów.

Pozyskanie środków zewnętrznych na zadania własne gminy bieżące i inwestycyjne 
uzależnione jest od możliwości zabezpieczenia wkładu własnego gminy w realizację zadań 

od ilości złożonych wniosków i ich pozytywnego rozpatrzenia o dofinansowanie.

Zadłużenie Gminy na 31 grudnia 2019 r. wynosi 13 109 000 zł co stanowi 30.03 % 
wykonanych dochodów, natomiast na koniec roku 2018 wynosiło 10 116 671 zł to jest 
24,8 % wykonanych dochodów.

Wydatki budżetu gminy Mirzec za 2019r. to kwota 45 387 588,26 zł.

2018 była to kwota 6 742 582.97 zł., co stanowiło 16,6,%

oraz

Tabela z podziałem wydatków na bieżące i inwestycyjne w porównaniu do wykonanych
roku 2018.wydatków

Udział % do 
w,ykonanych 

wydatków 
ogółem

Wykonanie 
2018 r.

udział % do 
wydatków 

ogółem

Wykonanie

2019 r.np * rTrescLp.
w zł.

w zł.

67.5131 363 099,4577.2335 051 173,38WYDATKI
F31EŻĄCE

I.

II.
WYDATKI
INWESTYCYJNE 32,4915 139 042.6822.7710 336414.88

OGÓŁEM
WYDATKI

10046 602 142,1345 387 588,26 100

Wydatki są odzwierciedleniem realizacji zadań wykonywanych przez gminę. 
W wielkości poszczególnych rodzajów wydatków znajdują odbicie kierunki i zakres zadań 
powierzonych gminie do wykonania. W strukturze wydatków bieżących największą część
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stanowią wydatki na finansowanie edukacji, pomocy społecznej i rodziny. Gmina ponosi 
również wydatki bieżące m.in. w zakresie gospodarki komunalnej, infrastruktury drogowej, 
ochrony przeciwpożarowej.

Poziom wydatków inwestycyjnych, finansowanych z budżetu gminy jest wielkością 
bardzo znaczącą. Wysoki 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 dotinansowania ze 
środków unijnych, a także krajowych wymaga jednak posiadania w określonych kwotach 
własnych środków gminy.

Analizując tabelę porównawczą wykonanych wydatków roku 2019 do 2018. zauważa się 
wzrost wydatków bieżących w roku 2019 o ponad 10 % w stosunku do roku 2018. Wzrost 
nastąpił w dziale oświata i wychowanie w związku z podwyżkami dla nauczycieli i obsługi 
szkół i przedszkoli, subwencja oświatowa nie pokryła w całości tych podwyżek, również 
wyższe wydatki nastąpiły w dziale rodzina w zakresie zadań zleconych gminie do 
wykonywania, zwiększone wydatki bieżące roku 2019 spowodowały zmniejszenie 
wykonanych wydatków inwestycyjnych w stosunku do roku 2018.

Należy zauważyć jednak wysoki udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem 
w stosunku do lat poprzednich, świadczy to o dużej samodzielności finansowej gminy oraz 
zdolności do obsługi zadłużenia.

Udział procentowy wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem w poszczególnych
latach:

2016 - 7,03 %

2017 - 12,94%

2018 - 32,49%

2019 - 22,77 %

2. Mienie komunalne

Informacją 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 majątkowego, w tym 
ograniczonego prawa rzeczowego, użytkowania wieczystego, użytkowania oraz bez tytułu 
prawnego.
W przedłożonej informacji o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2019 r. zostały 
ujęte wszystkie zmiany, które dokonały się wf okresie od 
do 31.12.2019 r.

01.01.2019

str. 18



I. W zasobach mienia komunalnego Gminy Mirzec na dzień 31 grudzień 2019r. 
znajduje się 122,9338 ha, o wartości 1.411.200 zł. Wszystkie wykazane grunty są 
własnością gminy.

W bezpośrednim zarządzie Gminy jest 112.2595 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 2019 roku o powierzchnię 14.4548 ha o wartości 
148.879 zł. w tym:

1.1. Zwiększenie zasobów gruntów

Zmiany w zasobach 
gruntów od 

01.01.2019r.-do 
31.12.2019 r.

Wartość 
w zł

Sposób
zagospodarowania

własność 
ilość ha

Nazwa mienia 
komunalnego

miejscowość Gadka
działka przeznaczona 
pod drogą 
wewnętrzną

0.0042nieruchomość gruntowa 
65/6 Przejęcie od Skarbu 

Państw a 2019r. 247.00
0,0043 działka przeznaczona 

pod drogą 
wewnętrzną

nieruchomość gruntowa 
65/7 Przejęcie od Skarbu 

Państw-a 2019r. 253,00
działka przeznaczona 
pod drogą 
wewnętrzną

nieruchomość gruntowa 0,2300
Przejęcie od Skarbu 
Państw a 2019r.

106
2 300.00

działka przeznaczona 
pod drogą 
wewnętrzną

0.1300nieruchomość gruntowa 
434/2 Przejęcie od Skarbu 

Państwa 2019r. 1 300,00
działka przeznaczona 
pod drogą 
wewnętrzną

0.4400nieruchomość gruntowa 
435 Przejęcie od Skarbu 

Państwa 2019r. 4 400.00
działka przeznaczona 
pod drogą 
wewnętrzną

0.5900nieruchomość gruntowa 
2478 Przejęcie od Skarbu 

Państwa 2019r. 5 900.00
0.0700 działka przeznaczona 

pod drogą 
wewnętrzną

nieruchomość gruntowa 
2652 Przejęcie od Skarbu 

Państwa 2019r. 700.00
0.4800 działka przeznaczona 

pod droga 
wewnętrzną

nieruchomość gruntowa 
2654 Przejęcie od Skarbu 

Państwa 2019r. 4 800,00
działka przeznaczona 
pod drogą 
wewnętrzną

0.8200nieruchomość gruntowa 
3048 Przejęcie od Skarbu 

Państwa 2019r. 8 200.00
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działka przeznaczona 
pod drogą 
wewnętrzną

OJ 900nieruchomość gruntowa 
3050 Przejęcie od Skarbu 

Państwa 2019r. 1 900.00
działka przeznaczona 
pod drogą 
wewnętrzną

0.1100nieruchomość gruntowa 
3353 Przejęcie od Skarbu 

Państwa 2019r. 1 100.00
działka przeznaczona 
pod drogą 
wewnętrzną

0.2200nieruchomość gruntowa 
3360 Przejęcie od Skarbu 

Państwa 2019r. 2 200.00
miejscowość Mirzec I

działka przeznaczona 
pod drogą 
wewnętrzną

nieruchomość gruntowa 
199/14

0.0102 Przejęcie działki od 
Skarbu Państwa 2019r. 1 632,00

0.0043 działka przeznaczona 
pod drogą 
wewnętrzną

nieruchomość gruntowa 
199/16

Przejęcie działki od 
Skarbu Państwa 2019r. 688.00

działka przeznaczona 
pod drogą 
wewnętrzną

0,0079nieruchomość gruntowa 
199/15

Przejęcie działki od 
Skarbu Państwa 2019r. 1 264,00

miejscowość Osiny

działka przeznaczona 
pod drogą 
wewnętrzną

nieruchomość gruntowa 0.0647 Przejęcie działki od 
Skarbu Państwa 2019r.10

647,00
działka przeznaczona 
pod drogą 
wewnętrzną

0,1632nieruchomość gruntowa Przejęcie działki od 
Skarbu Państwa 2019r.90

1 632,00
działka przeznaczona 
pod drogą 
wewnętrzną

nieruchomość gruntowa 
202

0,1658 Przejęcie działki od 
Skarbu Państwa 2019r. 1 658,00

0,8945 działka przeznaczona 
pod drogą 
wewnętrzną

nieruchomość gruntowa Przejęcie działki od 
Skarbu Państwa 2019r.328

8 945.00
działka przeznaczona 
pod drogą 
wewnętrzną

nieruchomość gruntowa 
1314

0,3303 Przejęcie działki od 
Skarbu Państwa 2019r. 3 303.00

działka przeznaczona 
pod drogą 
wewnętrzną

0.1635nieruchomość gruntowa 
1387/1

Przejęcie działki od 
Skarbu Państwa 2019r. 1 635,00

0.1048 działka przeznaczona 
pod drogą 
wewnętrzną

nieruchomość gruntowa 
1494

Przejęcie działki od 
Skarbu Państwa 2019r. 1 048.00

działka przeznaczona 
pod drogą 
wewnętrzną

0.1694nieruchomość gruntowa 
1707

Przejęcie działki od 
Skarbu Państwa 2019r. 1 694.00

działka przeznaczona 
pod drogą 
wewnętrzną

nieruchomość gruntowa 
1729

0.3243 Przejęcie działki od 
Skarbu Państwa 2019r. 3 243.00
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działka przeznaczona 
pod drogą 
wewnętrzną

nieruchomość gruntowa 0,1711 
1318

Przejęcie działki od 
Skarbu Państwa 2019r. 1 711.00

miejscowość Ostrożanka
działka przeznaczona 
pod drogę 
wewnętrzną

0.0094nieruchomość gruntowa 
140/14

Przejęcie działki od 
Skarbu Państwa 2019r. 400,00

działka przeznaczona 
pod drogę 
wewnętrzną

nieruchomość gruntowa 
155/2

0,0438
688.00

Zamiana z działką Nr 
164/2

miejscowość Trębowiec
działka przeznaczona 
pod drogę 
wewnętrzną

0.1600nieruchomość gruntowa 
134/1

Przejęcie działki od 
Skarbu Państwa 2019r. 1 600,00

działka przeznaczona 
pod drogę 
wewnętrzną

0,2000nieruchomość gruntowa 
254

Przejęcie działki od 
Skarbu Państwa 2019r. 2 000.00

działka przeznaczona 
pod drogę 
wewnętrzną

0.0100nieruchomość gruntowa Przejęcie działki od 
Skarbu Państwa 2019r.543

100.00
działka przeznaczona 
pod drogę 
wewnętrzną

nieruchomość gruntowa 
587

0,1200 Przejęcie działki od 
Skarbu Państwa 2019r. 1 200.00

działka przeznaczona 
pod drogę 
wewnętrzną

0,1200nieruchomość gruntowa 
1063

Przejęcie działki od 
Skarbu Państwa 2019r. 1 200,00

działka przeznaczona 
pod drogę 
wewnętrzną

nieruchomość gruntowa 
1064

0.1200 Przejęcie działki od 
Skarbu Państwa 2019r. 1 200.00

działka przeznaczona 
pod drogę 
wewnętrzną

0.1600nieruchomość gruntowa 
1065

Przejęcie działki od 
Skarbu Państwa 2019r. 1 600,00

działka przeznaczona 
pod drogę 
wewnętrzną

0,4000nieruchomość gruntowa 
1066

Przejęcie działki od 
Skarbu Państwa 2019r. 4 000,00

działka przeznaczona 
pod drogę 
wewnętrzną

0,1500nieruchomość gruntowa 
1136

Przejęcie działki od 
Skarbu Państwa 2019r. 1 500.00

działka przeznaczona 
pod drogę 
wewnętrzną

nieruchomość gruntowa 
1142

0.2900 Przejęcie działki od 
Skarbu Państwa 2019r. 2 900,00

miejscowość Jagodne
działka przeznaczona 
pod drogę 
wewnętrzną

nieruchomość gruntowa 0.8700 Przejęcie działki od 
Skarbu Państwa 2019r. 8 700.00
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działka przeznaczona 
pod drogę
wewnętrzną________
działka przeznaczona 
pod drogę
wewnętrzną________
działka przeznaczona 
pod drogę 
wewnętrzną

0,2600nieruchomość gruntowa Przejęcie działki od 
Skarbu Państwa 2019r. 2 600.00147

0.3400nieruchomość gruntowa Przejęcie działki od 
Skarbu Państwa 2019r. 3 400,00148

0,1600nieruchomość gruntowa Przejęcie działki od 
Skarbu Państwa 2019r.

1 600,00149

działka przeznaczona 
pod drogę 
wewnętrzną

0,3700nieruchomość gruntowa 
161/1

Przejęcie działki od 
Skarbu Państwa 2019r. 3 700.00

działka przeznaczona 
pod drogę 
wewnętrzną

0.1 100nieruchomość gruntowa Przejęcie działki od 
Skarbu Państwa 2019r. 1 100,00162

działka przeznaczona 
pod drogę 
wewnętrzną

nieruchomość gruntowa 
979

0.4200 Przejęcie działki od 
Skarbu Państwa 2019r.

4 200.00

0,2600 działka przeznaczona 
pod drogę 
wewnętrzną

nieruchomość gruntowa 
I 176

Przejęcie działki od 
Skarbu Państwa 2019r. 2 600.00

miejscowość Małyszyn

działka przeznaczona 
pod drogę 
wewnętrzną

nieruchomość gruntowa 0.2442 Przejęcie działki od 
Skarbu Państwa 2019r.8

2 442.00
działka przeznaczona 
pod drogę 
wewnętrzną

nieruchomość gruntowa 0,8778 Przejęcie działki od 
Skarbu Państwa 2019r.194

8 778.00
działka przeznaczona 
pod drogę 
wewnętrzną

0.3432nieruchomość gruntowa 
1163

Przejęcie działki od 
Skarbu Państwa 2019r. 3 432,00

Teren Gminy Skarżysko Kościelne

działka przeznaczona 
pod drogę 
wewnętrzną

0.2493nieruchomość gruntowa 
Swierczek 2

Przejęcie działki od 
Skarbu Państwa 2019r. 2 493,00

działka przeznaczona 
pod drogę 
wewnętrzną

nieruchomość gruntowa 
Swierczek 114

0.6397 Przejęcie działki od 
Skarbu Państwa 2019r. 6 397.00

działka przeznaczona 
pod drogę 
wewnętrzną

nieruchomość gruntowa 
Grzybowa Góra 1328

0,4300 Przejęcie działki od 
Skarbu Państwa 2019r. 4 300,00

działka przeznaczona 
pod drogę 
wewnętrzną

1,2500nieruchomość gruntowa 
Grzybowa Góra 664/1

Przejęcie działki od 
Skarbu Państwa 2019r. 12 500,00

Razem 149 030,0014,4699
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1.2. Zmniejszenie zasobów gruntów

Zmniejszono zasoby gruntów w 2019 roku o powierzchnię 0,0151 ha o wartości 151 zł 
zamieniając działkę Nr 164/2 na działkę Nr 155/2 o wartości 688 zł i powierzchni 0.0438 ha w' 
miejscowości Ostrożanka.

1.3. Podział działek

Zmiany w zasobach 
gruntów od 01.01.2019 r.- 
do 31.12.2019 r.

Sposób
zagospodarowania

własność 
ilość haNazwa mienia komunalnego

Podział działki w 2019rgliniankanieruchomość gruntowa 1239/1
gliniankanieruchomość gruntowa 1239/2

Podział działki w 2019r
Podział działki w 2019rdziałka rolnanieruchomość gruntowa 1287

działka rolnanieruchomość gruntowa 1288 Podział działki w 20I9r
Podział działki w 2019r. 
1239/1 na dwue działki 
1239/6 i 1239/7.

gliniankinieruchomość gruntowa 1239/6 0,0031

Podział działki w 2019r. 
1239/1 na dwie działki 
1239/6 i 1239/7.

gliniankinieruchomość gruntowa 1239/7 0.0016

Podział działki w 2019r. 
1239/ na trzy działki 1239/3, 
1239/4,1239/5

gliniankinieruchomość gruntowa 1239/3 0.7646

Podział działki w 2019r. 
1239/ na trzy działki 1239/3, 
1239/4,123975

działka
przeznaczona pod 
drogę wewnętrzną

nieruchomość gruntowa 1239/4 0.0468

Podział działki w 2019r. 
1239/na trzy działki 1239/3, 
1239/4,1239/5

działka
przeznaczona pod 
drogę wewnętrzną

nieruchomość gruntowa 1239/5 0.0028

Podział działki w 2019r. 
1287 na dwie działki 1287/1 
i 1287/2.

nieruchomość gruntowa 1287/1 0.6965 grunty orne

Podział działki w 2019r. 
1287 na dwie działki 1287/1 
i 1287/2.

droginieruchomość gruntowa 1287/2 0,0049

Podział działki w 2019r. 
1288 na dwie działki 1288/1 
i 1288/2.

droginieruchomość gruntowa 1288/1 0,0042

Podział działki w 2019r. 
1288 na dwie działki 1288/1 
i 1288/2.

nieruchomość gruntowa 1288/2 0,7648 grunty orne
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II. Budynki i budowle

Wartość na dzień 1 stycznia 2019 r. wynosi 7 866 102,16, natomiast na dzień 31 grudnia
2019 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 termomodernizację na 
kwotę 592 000 zł,

- 1 budynek wielofunkcyjny w którym znajduje się Biblioteka Mirzec i świetlica 
środowiskowa,

- 1 budynek niewykorzystany po byłej szkole podstawowej w Gadce.
Pozostałe budowle będące w zarządzie Gminy:

- 1 kontener mieszkalny o wymiarach 6m x 2,5m w Małyszynie,
- zagospodarowanie terenu wokół budynku biurowego Urzędu Gminy,
- ogrodzenie budynku wielofunkcyjnego Mirzec,
- 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 centrum Mirca.

W zarządzie jednostek organizacyjnych - szkół i przedszkoli jest 13 budynków oświaty 
i budowle przy Przedszkolu w Mircu w ilości 6 szt. tj: (plac zabaw, ogrodzenie, parkingi, 
chodnik, rów odwadniający).

Budynki 3 Szkół Podstawowych (w Mircu. Tychowie Starym. Jagodnem) w 2019 roku 
przeszły kompleksową termomodernizację na kwotę 2 620 000 zł.

W zarządzie szkół są również wybudowane place 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 i zagospodarowanie terenu wraz z podjazdem dla niepełnosprawnych 
przy budynku. W 2019 roku zakończono budowę:
- i oddano do użytkowania salę gimnastyczną wraz z zagospodarowaniem terenu przy 

Szkole Podstawowej w Tychowie Starym na kwotę 2 379 000 zł.,
- 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 8 budynków' 

w miejscowości: Trębowiec, Tychów' Stary, Osiny. Mirzec. Tychów Nowy. Ostrożanka, 
Gadka , Jagodne. W 2019 roku przeprowadzono:

- remont oraz modernizację budynku OSP w Jagodnem,
- przebudowę oraz modernizację garażu w' budynku OSP w Tychowie Nowym,
- modernizację w budynku OSP w Tychowie Starym i OSP w Mircu.

Pozostałe budowle będące w zarządzie ochotniczych straży 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.
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Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec nieodpłatnie użytkuje 
mienie o wartości 2 236 900 zł w tym:

- 1 budynek centrum Twórczości Ludowej w Osinach o wartości 825 900 zł,
- 1 budynek w Mircu o wartości 341 800 zł wraz zagospodarowaniem wokół budynku 

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

Dwoma budynkami zarządza Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek 
Zdrowia w Mircu, którego Gmina jest organem założycielskim

III. Do grupy obiektów inżynierii lądowej i wodnej są zaliczone: sieć dróg, sieć 
energety czna, sieci kanalizacyjne i inne tj. chodniki, ścieżki.

Wartość na dzień 1 stycznia 2019 roku wynosi 16 925 655.89 zł., natomiast na dzień 
31 grudnia 2019 r. jest to kwota 17 564 066,74 zł., zwiększenie nastąpiło z tytułu wybudowania 
i oddania do użytkowania:

1. Linii napowierzchnych w następujących miejscowościach:
- Mirzec Majorat ( w kierunku Tychowa Nowego) o wartości 78 689.29 zł.
- Małyszyn Krzewa o wartości 78 646.19 zł.
- Trębowiec Duży - Trębowiec Mały o wartości 59 924.87 zł.
- Mirzec Malcówki o wartości 3 690 zł.

2. Dróg gminnych i wewnętrznych w następujących miejscowościach:
- odwodnienie drogi dojazdowej w Małyszynie Dolnym o wartości 113 657.32 zł.
- utwardzenie terenu kostką brukową na działce gminnej 381/2 Mirzec Poddąbrowa 

o wartości 51 191.64 zł.
- droga dojazdowa do gruntów rolnych w Osinach o wartości 65 126 zł.
- droga dojazdowa do gruntów rolnych Tychów Stary - Tychów Nowy o wartości 

70 205,50 zł.
3. Bariery energochłonne na drogach gminnych o wartości 3 1 955.60 zł.
4. Aktywne przejście dla pieszych w miejscowości Trębowiec o wartości 36 670,85 zł.
5. Pomnik z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości 

w miejscowości Mirzec, zwiększenie o kwotę 6 642 zł., po zwiększeniu wartość 
pomnika to 139 390,83 zł.

6. Otwarta strefa aktywności w miejscowości Ostrożanka o wartości 37 01 1.59 zł.

W zarządzie jednostek organizacyjnych jest kompleks boisk sportowych ORLIK 2012 
o wartości I 285 600 zł. parking na terenie szkoły podstawowej w Osinach wraz z drogą 
dojazdową, parking wraz z chodnikiem i zadaszeniem przy szkole podstawowej 
w Tychowie Starym oraz instalację elektryczną - oświetlenie terenu wokół amfiteatru 
w Mircu oraz droga wraz z parkingiem przy szkole podstawowej w- Gadce. W zarządzie 
szkół są również siłownie zewnętrzne w miejscowości Mirzec, Małyszyn Górny i Gadka 
oraz przy Szkole Podstawowej Jagodne 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 tys. zł.
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IV. Zespoły prądotwórcze z silnikami spalinowymi.

Wartość na dzień 1 stycznia 2019 r. wynosiła 0, w ciągu roku zakupiono 2 agregaty 
prądotwórcze o wartości 42 970.05 zł.

V. Zespoły komputerowe

Wartość na dzień 1 stycznia 2019 roku wynosi 58 477.94 zł., natomiast na dzień 
31 grudnia 2019 r. to kwota 208 085.50 zł.
Zwiększenie to kwota 149 607.56 zł. z tytułu przyjęcia do użytkowania serwerowni DELL 
Poer Edge R 540.
Gmina w 2019 roku przekazała jednostkom organizacyjnym gminy (szkoły) zespoły 
komputerowe o wartości 368 597,50 zł.

VI. Urządzenia techniczne

Wartość na dzień 1 stycznia 2019 wynosi 132 313,41 zł. natomiast na dzień 31 grudnia 
2019 r. to kwota 1 257 881.37 zł. zwiększenie to kwota 1 125 567,96 zł. z tytułu przyjęcia 
do eksploatacji 41 szt. instalacji fotowoltaicznej i 24 szt. instalacji solarnych

VII. Środki transportu

Wartość na dzień 1 stycznia 2019 r. wynosi 1 504 003,60 zł. natomiast na dzień 
31 grudnia 2019 roku to kwota 3 266 511 zł.
Zwiększenie nastąpiło z tytułu zakupu 2 samochodów pożarniczych za kwotę 1 851 127.40 
zł. z tego:

- samochód pożarniczy Renault dla OSP Mirzec za kwotę 843 780 zł.
- samochód pożarniczy MAN dla OSP Gadka za kwotę 807 347.40 zł.
- dostosowano nadwozie samochodu ciężarowego MAN na potrzeby samochodu 

pożarniczego dla OSP Tychów Stary kwota 200 000 zł., całkowita wartość to 
353 750 zł.

W 2019 roku zmniejszono wartość księgową o kwotę 88 620 zł. w związku ze sprzedażą 
2 samochodów ( OSP Tychów Stary i OSP Osiny).
Na dzień 3 I grudnia 2019 r. w zasobach mienia komunalnego znajduje się 10 samochodów 
pożarniczych oraz samochód służbowy Fiat Ducato.

VIII. Narzędzia, przy rządy, wyposażenie

Wartość na dzień 1 stycznia 2019 wynosi 49 906 zł., natomiast na 31 grudnia 2019 r. to 
kwota 23 506 zł.
Zmniejszenie nastąpiło na skutek przekazania do jednostek organizacyjnych gminy 
wyposażenia, dotyczy:

- nagłośnienia scenicznego- zakupionego w 2018 r. za kwotę 13 200 zł., kotary, 
ekspozycji historii dziedzictwa przemysłowego- górnictwa i hutnictwa, podestu 
scenicznego, zakup w 2019 r. na kwotę 54 612 zł. do budynku wielofunkcyjnego 
w Tychowie Nowym.

- nagłośnienia scenicznego, zakupionego w 2018 r. za kwotę 13 200 zł., kotary 
zakupionej w 2019 r. za kwotę 24 600 zł. do budynku CTL w Osinach,
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- sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Tychowie Starym kwota 
59 264,11 zł.

- pracowni matematyczno-przyrodniczych w szkołach podstawowych kwota 
27 438 zł.

Natomiast nastąpiło zwiększenie o tablice informacyjne z wartością 3 477,76 zł.

IX. Gmina posiada udziały w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 
w Starachowicach w ilości 2 058 szt. o wartości 1 234 800 zł.

Gmina sieć wodociągową o wartości 5 60 217,79 zł przekazała umową użyczenia dla 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Starachowicach, 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 (poniżej) oraz przypisane nim kierunki działań 
(łącznie 41).

1) Obszar strategiczny I Społeczny
Cel strategiczny 1. Podniesienie zaangażowania społecznego mieszkańców gminy oraz 
zapew nienie wysokiej jakości życia i usług 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 II Gospodarczy
Cel strategiczny 2. Stworzenie konkurencyjnej gospodarki i rolnictwa oraz 
przedsiębiorczości gminy poprzez specjalizacje i rozwój usług.

a) Cel operacyjny 2.1 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,
c) Cel operacyjny 2.3 Rozwój zrównoważonego rolnictwa opartego na specjalizacji 

i innowacyjności.

3) Obszar strategiczny III Infrastruktura i Środowisko 
Cel strategiczny 3. Rozwój infrastruktury technicznej gminy oraz dbałość o środowisko 
naturalne podnoszące atrakcyjność inwestycyjną oraz poziom życia mieszkańców.

a) Cel operacyjny 3.1 Wykorzystanie potencjału i rozbudowa infrastruktury technicznej 
gminy,

b) Cel operacyjny 3.2 Odnowa i dbałość i środowisko naturalne,
c) Cel operacyjny 3.3 Harmonia i ład przestrzenny.

Z realizacji poszczególnych celów strategii sporządzana jest raz w roku ewaluacja. 
Ewaluacja jest opracowana w formie sprawozdania na podstawie przedłożonych kart
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informacyjnych i ocen realizacji poszczególnych kierunków działań. Z analizy sprawozdania 
za 2019r. wynika, że obszar społeczny jest realizowany na ocenę bardzo dobrą obszar 
gospodarczy na ocenę dostateczną, natomiast obszar infrastruktury i środowiska na ocenę 
bardzo dobrą. Różnica w ocenie poszczególnych obszarów wynika z faktu, iż część kierunków 
Strategii nie mogła być realizowana, przede wszystkim monitoring wód powierzchniowych, 
program ochrony gleb, program scalania gruntów, ponieważ gmina nie posiada odpowiednich 
kompetencji do realizacji danych spraw. W 2020 roku wygasa obecna strategia, natomiast 
podczas przygotowywania nowej Strategii Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2021-2027 będą 
uwzględnione rekomendacje zespołu koordynacyjnego ds. wdrażania strategii wypracowane 
w latach 2017-2020.

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 Infrastruktury 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 I: Mirzec zostaje chętnie odwiedzaną przez turystów gminą powiatu 

starachowickiego;
2) Cel szczegółowy 2: Zwiększenie przedsiębiorczości i aktywności mieszkańców;
3) Cel szczegółow;y 3: Zwiększenie liczby przedsięwzięć z zakresu efektywnej i zielonej 

energii;
4) Cel szczegółowy 4: Rozwój edukacji, kultury i sportu na podobszarach rew italizacji:
5) Cel szczegółowy 5: Rozwój usług społeczno-zdrowotnych.

LPR został w maju 2018r. zaktualizowany uchwałą Nr LII/318/2018 Rady Gminy 
w Mircu z dnia 25 maja 2018r. Aktualizacja dotyczyła poszerzenia w dokumencie 
o zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja budynków OSP w Jagodnem i Osinach" oraz 
powstanie dwóch nowych podobszarów w Jagodnem (fragment obszaru koło szkoły) oraz 
w Osinach (fragment obszaru koło szkoły).

W rezultacie zmian obszar zdegradowany zawierający sołectwa: Mirzec I. Mirzec II. 
Jagodne i Osiny (z terenami leśnymi) obejmował 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 te jednocześnie 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 km; co stanowiło 
18.78% powierzchni Gminy Mirzec. Na podobszarach tych mieszkało 2 492 mieszkańców, 
tj. 29.61% mieszkańców Gminy Mirzec.
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W dniu 09 grudnia 2019 r. została podpisana Pre-umowa pomiędzy Gminą Mirzec 
a Województwem Świętokrzyskim na realizację projektu pn.: ..Zintegrowana rewitalizacja 

Mirca poprzez kompleksową odnowę kryzysowych terenów i obiektów w obszar 
rozwojowy tworząc strefy turystyki, relaksu i aktywności". Koszt całej inwestycji planowany 
jest na 6,6 miliona złotych, z czego 4.5 miliona złotych to pieniądze z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 — 2020. Prace przy realizacji 
projektu rozpoczną się w 2020 roku, ich zakończenie jest planowane na 202j> rok.

centrum

V. OŚWIATA I WYCHOWANIE.

W roku 2019 funkcjonowało 8 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 2019 pokazuje poniższa tabela

w tym:Wyszczególnienie Liczba
oddziałów

Liczba
uczniów VIIIVI VIIIII IV Vo I II

Szkoła Podstawowa w 
Gadce

1. 12 916 1112 5 69 101 19 11

Szkoła Podstawowa z Ol 
w Jagodnem

2. 813 794 37

3. Szkoła Podstawowa w 
Małyszynie 10 136 7 12 799 25 II 89

Szkoła Podstawowa w 
Mircu

4. 3937 37 2524 26 10222 2411

Szkoła Podstawowa w 
Osinach

5. 8 86 1221 9 148 85 7

6. Szkoła Podstawowa w 
Trębowe u 8 66 839 115

7. Szkoła Podstawowa w 
Tychowie Nowym 814 9 816 7 7 58 74

8. Szkoła Podstawowa w 
Tychowie Starym 13 149 16 1523 12 13 159 130

Razem
102 86 9172 81 46 122787 115 72

Ponadto wychowaniem przedszkolnym w gminnych przedszkolach objęto w ubiegłym 
roku - 22 dzieci w Przedszkolu w Jagodnem oraz 99 dzieci w Przedszkolu w Mircu. Łącznie 
wychowaniem przedszkolnym zostało objęte 236 dzieci, z tego 158 to dzieci poniżej klasy 
„O”. Opieką przedszkolną zostały objęte wszystkie dzieci, które zgłoszono do rekrutacji. 
Dodatkowo Mirzec ponosiła koszty związaneroku.
z uczęszczaniem i pobytem dzieci zamieszkałych w gminie Mirzec do przedszkoli poza jej 
terenem: do gminy Iłża, Starachowice, Skarżysko-Kościelne, Skarżysko-Kamienna, Wąchock, 
Wierzbica. Ogółem do przedszkoli poza terenem gminy Mirzec uczęszczało ogółem 29 dzieci. 
Całkowity koszt poniesiony przez gminę wyniósł: 91 193,58 zł, co stanowi wzrost 
poniesionych kosztów w' stosunku do 2018 roku o 16,78 %.

2019 gminaw
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Gmina realizuje zadania edukacji publicznej także poprzez organizację dowozu uczniów. 
Główne zadania w tym zakresie to dowóz uczniów z terenu gminy do Szkoły Podstawowej 
w Mircu i do Szkoły Podstawowej w Tychowie Starym - w roku 2019 koszt dowozu wyniósł: 
101.412,- zł oraz dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy do Zespołu Szkolno- 
Przedszkolnego w Jagodnem. ZPEW w Skarżysku Kam. i SOS-W w Starachowicach.

Koszt dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy w roku 2019 wyniósł: 81 599.61 
zł, w tym do:

1) Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Jagodnem dowożonych było 9 dzieci: 36 396,00 zł:
2) Zespołu Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej dowożonych 

było 4 dzieci: 37 488.00 zł:
3) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Starachowicach dowożonych było 

3 dzieci: 7 715.00 zł,
co stanowi wzrost całkowitych poniesionych kosztów w stosunku do roku ubiegłego o 31.18%.

Ponadto w 2019 roku w okresie od stycznia do grudnia 46 uczniów z terenu gminy Mirzec 
objętych zostało pomocą materialną w formie stypendiów i zasiłków szkolnych. Łączna kwota 
wydatkowanych środków na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych wyniosła 70 993 zł. 
w tym środki z dotacji w wysokości 56 794 zł i środki własne gminy w wysokości 14 198 zł.

Zatrudnienie w jednostkach oświatowych i koszty funkcjonowania za rok 2019 wraz z wydatkami 
finansowanymi z projektu „Tak dla TIK” i projektu „e-pracownie Woj. Świętokrzyskiego” :

stan zatrudnienie »r etatach wydatki 2019 roku

wynagrodzenia i 
pochodne /w 

tym: FŚS i 
dod. wiejski/

p-c n-la 
/świetlica / 
sekretarka

wydatki rzeczowe / 
bez wsadu do 

kotła/

Jednostka
n-le obsługa razem

117 503.81Gadka 12.33 0.5 1 183 134,05 1 300 637,863

Małyszyn 1 102 562,04 115 255 .29 1 217 817,3311,90 2,5

277 821,34Mirzec 24.64 11,5 2 3 112 722.80 3 390 544,14

Osiny 1 089 884.04 163 343,20 1 253 227,241 1.32 2.5 1

Trębowiec 566 138,83 44 168.61 610 307,446.67 2

Tychów Nowy 957 355,41 104 250 41 1 061 605,8211,03 1,5 0,5

1 389 129.81 183 479.22 1 572 609,03Tychów Stary 14,07 5,75

163 038,54ZSP Jagodne 10.51 5 3 1 411 874.86 1 574 913,40

1 168 860,42 11 981 662,26Razem szkoły' 93,77 33,75 7 10 812 801,84
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78 949.01 1 006 797,65927 848.646 18,21P. Mirzec

676 047,05192 104,17483 942.887cuw

13 664 506,961 439 913,608 12 224 593,36Łącznie 110,68 47,75

Tabela porównawcza ( stałych wydatków ) - bez środków pozyskanych w rozbiciu 
na lata 2018-2019

2018 rok 2019 rok

wydatki wg rodzaju
wynagrodzenia i 

pochodne
wynagrodzenia i 

pochodne
wydatki
rzeczowe wydatki rzeczowe

szkoły podstawowe 8 473 380.61 zł 744 136,73 zł6 816 326,34 zł 729 398.08 zł

oddziały gimnazjalne 38 225,20 złI 477 733,46 zł 112 360.54 zł I 193 265,77 zł

przedszkola 67 894,36 zł876 585,19 zł 91 618,92 zł 978 741,10 zł

oddziały przedszkolne 535 633,39 zł 63 022,48 zł 547 547,62 zł 54 032,59 zł

dokształcanie 10 062,13 zł19 754.68 zł

dożywianie 359 358.52 zł 101 201.81 zł 422 065,88 zł 100 969,87 zł

dowóz uczniów 142 509,33 zł155 782.02 zł

stypendia dzieci 
zdolnych 13 520,00 zł10 354,00 zł

świetlice szkolne 4 410,00 zł34 840,37 zł 2 439.00 zł 32 007.62 zł

CUW 66 251,31 zł393 316.63 zł 70 134.28 zł 466 452,73 zł

Klub dziecięcy Bączek 4 100,00 zł

Orlik + umiem pływać 17 159,38 zł 24 159.21 zł 17 490.15 zł 19 724,30 zł

razem 12 130 951,48 zł 1 265 835,82 zł10 510 953,28 zł 1 380 225,02 zł
etaty pedagogiczne 111.65 110.68

etaty CUW 6 7

etaty obsługi 47,7547

subwencja oświatowa 
i dotacja przedszkolna 8 128 633,00 zł 9 159 629 ,00 zł
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W 2019 roku podjęto decyzję o zatrudnieniu w Centrum Usług Wspólnych pracownika 
(na podstawie przeniesienia służbowego z wygaszanego Gimnazjum w Mircu), który przejął 
obowiązki Inspektora RODO dla wszystkich jednostek oświatowych. W 2018 roku obowiązki 
inspektora RODO pełniła firma zewnętrzna, każda jednostka miała podpisaną oddzielną 
umowę i koszt ochrony danych osobowych za 5 miesięcy 2018 roku wyniósł 20.295 zł. 
Od 2019 roku funkcje tę pełni pracownik CU W, który ponadto obsługuje program Majątek 
trwały dla 10 jednostek.
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Ostateczne rozliczenie subwencji oświatowej i dotacji przedszkolnej za rok 2019

ilość uczniów SIO 
30.09.2018

stan zatrudnienie w etatach koszty bez wsadu do kotła i 
projektów

dochody
analiza

Jednostka p-c n-la 
/świetlica

koszt 
dziecka w 
oddział, 
przedsz.

subwencja
oświatowa

szkoła

subwencja
oświatowa

6-laki

wydatki 2019 
oddział, 

przedszk.

kl. dotacja
przedszkolna

wydatki 2019 
szkoła

różnica
dochody-koszty

koszt ucznia 
w szkole

n-le obsługa szk. podst. razem razem/ O
sekretarka

Gadka 12,33 3,00 0,50 83 21 104 884 828,10 zt 45 251,28 zł 16 836,00 zł 946 915,38 zł 1 181 877,55 zł 98 554,44 zł -333 516,61 zł 4 693,07 zł14 239,49 zł

łagodne 10,51 5,00 3,00 44 44 839 924,86 zł 839 924,86 zł 1 242 154,15 zł -402 229,29 zł 28 230,78 zł

Małyszyn 11,90 2,50 76 25 101 878 970,52 zł 50 279,00 zł 21 045,00 zł 950 294,52 zł 1 105 172,09 zł 106 988,86 zł -261 866,43 zł 4 279,55 zł14 541,74 zł

Mirzec z 
oddz.

Gimnazum
24,64 11,50 2,00 288 288 2 899 051,86 zł 2 899 051,86 zł 3 321 945,72 zł -422 893,86 zł 11 534,53 zł

Osiny 11,32 2,50 1,00 71 23 94 824 413,07 zł 35 195,44 zł 22 448,00 zł 882 056,51 zł 1 146 063,52 zł 88 780,62 zł -352 787,63 zł 16 141,74 zł 3 860,03 zł

Trębowiec 6,67 2,00 29 12 41 479 373,23 zł 10 055,84 zł 14 030,00 zł 503 459,07 zł 514 496,18 zł 86 599,18 zł -97 636,29 zł 7 216,60 zł17 741,25 zł

Tychów
Nowy 11,03 1,50 0,50 56 17 73 589 543,83 zł 25 139,60 zł 16 836,00 zł 631519,43 zł 897 521,04 zł 126 542,60 zł -392 544,21 zł 16 027,16 zt 7 443,68 zł

Tychów
Stary 14,07 5,75 107 21 128 1 122 706,76 zł 45 251,28 zł 16 836,00 zł 1 184 794,04 zł 1 422 087,08 zł 94 114,51 zł -331 407,55 zł 13 290,53 zł 4 481,64 zł

Razem
szkoły 102,47 33,75 7,00 754 119 873 8 518 812,23 zł 211172,44 zł 108 031,00 zł 8 838 015,67 zł 10 831 317,33 zł 60 1 580,21 zł -2 594 881,87 zł
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P. Jagodne 17 7 24 39 106,06 zł 23 851,00 zł 62 957,06 zł 297 825,99 zł -234 868,93 zł 12 409,42 zł

P. Mirzec 8,21 6,00 1,00 68 26 94 163 252,27 zł 95 404,00 zł 258 656,27 zł 909 284,00 zł -650 627,73 zł 9 673,23 zł

Razem
przedszkola 8,21 6,00 1,00 85 33 118 0,00 zł 202 358,33 zł 119 255,00 zł 321 613,33 zł 1207 109,99 zł -885 496,66 zł

Łącznie 110,68 39,75 8,00 839 152 8 518 812,23 zł991 413 530,77 zł 227 286,00 zł 9159 629,00 zł 12 038 427,32 zł -3 480 378,53 zł
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Subwencja i wydatki w latach 201812019

subwencja oświatowa i dotacja 
przedszkolna; 9 159 629,00 zł

itki rzewydatki 
1 2'2019 czowe; 

,82 zł

wynagrodzenia i pochodne; 
12 150 498,18 zł

subwencja oświatowa i dotacja 
przedszkolna; 7 910 803,00 zł

wydatki rzeczowe; 
1 380 225,02 zł2018

wynagrodzenia i pochodne; 
10 510 953,28 zł

0 2000000 4000000 6000000 8000000 10000000 12000000 14000000
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Wydatki wg rodzaju 2018 i 2019
9 000 000,00 zł

8 000 000,00 zł

7 000 000,00 zł

6 000 000,00 zł

5 000 000,00 zł

4 000 000,00 zł

3 000 000,00 zł

2 000 000,00 zł

1 000 000,00 zł

I■ l_ ■■0,00 zł
stypendia

dzieci
zdolnych

Klubszkoły oddziały 
podstawowe gimnazjalne

oddziały
przedszkolne

dowóz
uczniów

świetlice
szkolne

Orlik + umiem 
pływaćprzedszkola dokształcanie dożywianie CUW dziecięcy

Bączek
■ 2018 wynagrodzenia i pochodne 6 816 326,34 z 1 477 733,46 z 876 585,19 zl 535 633,39 zl 

2019 wynagrodzenia i pochodne 8 473 380,61 z 1 193 265,77 z 978 741,10 zl 547 547,62 zl
■ 2018 wydatki rzeczowe
■ 2019 wydatki rzeczowe

359 358,52 zl 
422 065,88 zl

729 398,08 zł 112 360,54 zl 91 618,92 zl 63 022,48 zl 19 754,68 zl 101 201,81 zl 155 782,02 zl 10 354,00 zl
744 136,73 zl 38 225,20 zl 67 894,36 zl 54 032,59 zl 10 062,13 zl 100 969,87 zl 142 509,33 zl 13 520,00 zl

34 840,37 zl 393 316,63 zl 
32 007,62 zl 485 999,43 zl 
2 439,00 zl 70 134,28 zl 
4 410,00 zl 66 251,31 zl 4 100,00 zl

17 159,38 zl 
17 490,15 zl 
24 159,21 zl 
19 724,30 zl
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Inne rodzaje wydatków 2018-2019
450 000,00 zł

400 000,00 zł

350 000,00 zł

300 000,00 zł

250 000,00 zł

200 000,00 zł

150 000,00 zł

100 000,00 zł

50 000,00 zł

■ ■■0,00 zł
stypendia dzieci 

zdolnych
Klub dziecięcy 

Bączek
Orlik + umiem 

pływać
17 159,38 zł 
17 490,15 zł 
24 159,21 zł 
19 724,30 zł

dokształcanie dożywianie dowóz uczniów świetlice szkolne

■ 2018 wynagrodzenia i pochodne 
2019 wynagrodzenia i pochodne

■ 2018 wydatki rzeczowe
■ 2019 wydatki rzeczowe

359 358,52 zł 
422 065,88 zł 
101 201,81 zł 
100 969,87 zł

34 840,37 zł 
32 007,62 zł 
2 439,00 zł 
4 410,00 zł

19 754,68 zł 
10 062,13 zł

155 782,02 zł 
142 509,33 zł

10 354,00 zł 
13 520,00 zł 4 100,00 zł
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Wyniki egzaminu gimnazjalnego - ostatni rocznik, w roku 2019

W roku szkolnym 2018/2019 egzamin gimnazjalny zdawało 64 uczniów. Uczniowie zdawali 
egzamin z języka polskiego, historii i wos-u, matematyki, przedmiotów przyrodniczych oraz 
język obcy nowożytny (j?zy^ angielski podstawa i rozszerzenie 55 osób. język rosyjski 
podstawa 6 osób, język niemiecki podstawa 3 osoby).

Oddziały gimnazjalne prowadzone przez Gminę Mirzec
egzamin egzamin egzaminegzamin z zakresuegzaminz zakresu z zakresu przedmiotów z językaz zakresujęzykahistoriinazwa szkoły angielskiegoprzyrodniczychmatematykipolskiegoi w os

śr.śr. I. z.śr. 1. z.I. z. śr. I. z. śr. 1. z.
64.043.9 4939.5 58Szkoła

Podstawowa im. 
Kamili i Józefa 
Spytków 
w Mircu

58 53.7 58 61.9 58

średniniżej średniśredniniżej średni średni

Zbyt mała liczba zdających język niemiecki i rosyjski - brak danych porównawczych

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w roku 2018

W roku szkolnym 2017/2018 egzamin gimnazjalny zdawało 75 uczniów.

Szkoły1 prowadzone przez Gminę Mirzec
egzaminegzamin egzaminegzamin egzamin egzamin z z językaz przedmiot z językamatematykz historii z języka niemieckieównazwa szkoły' angielskiegopolskiegowos i

przyrodnicz. 22

śr.1. z. śr. I. z.śr. I. z. śr.1. z. śr. 1. z. śr. 1. z

46.153,3 61 65 7Gimnazjum 
z Oddziałami 
Integracyjnym 
i w Mircu

75 50.3 7575 54.5 75 64

średniśredni średniśredniśredni niżej średni

Wyniki w tabelach na podstawie danych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi
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WYNIKI EGZAMINÓW

W dniach 15-17 kwietnia 2019 roku uczniowie gminnych szkół po raz pierwszy 
przystąpili do egzaminu ósmoklasisty. Absolwenci pierwszego rocznika ośmioletniej szkoły 
podstawowej egzamin pisali z : języka polskiego, matematyki i języka angielskiego

Wyniki Egzaminu Ósmoklasisty w gminie Mirzec z poszczególnych przedmiotów:

MatematykaPrzedmiot/ szkołaPrzedmiot/ szkoła Język polski
55%Tychów StaryJagodne 81% 1.
48%GadkaGadka 70% 2.2.
46%Mirzec67% 3.3. Mały szyn
43%Jagodne65% 4.4. Tychów Stary
41%MałyszynMirzec 59% 5.5.
35%OsinyTychów Nowy 58% 6.6.
29%Tychów NowyOsiny 52% 7.7.

Przedmiot/ szkoła Język angielski
63%Jagodne
62%2. Małyszyn
60%3. Gadka

4. Mirzec 52%
Tychów Stary 52%5.

43%6. Osiny
34%7. Tychów Nowy

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

Razemjęzyk angielskijęzyk
polski

matematyka

56%59%kraj 63% 45%
55%województwo 63% 44% 57%
54%powiat 57%62% 44%
53%53%63% 44%gmina

SP Gadka 59%60%70% 48%
62%63%SP Jagodne 81% 43%
57 %41% 67%SP Małyszyn 62 %
52%52%SP Mirzec 59% 46%
43%43%35%SP Osiny 52%
40%34%29%SP Tychów Nowy 58%
57%52%65% 55%SP Tychów Stary

1. Projekty zrealizowane w 2019 roku w oświacie:

1) ..Tak dla TIK w Gminie Mirzec” realizowany w partnerstwie z Akademią 
Przedsiębiorczości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego z działania 8.3 na łączną kwotę 2.036.521.20 w tym wkład własny 
niefinansowy to 242.172,00.
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W ramach programu:
a) wyposażono 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.

b) zorganizowano 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.

c) Przeprowadzono zajęcia dla uczniów kształcące i rozwijające kompetencje cyfrowe 
w tym: zajęcia z programowania i robotyki oraz warsztaty „Bezpieczeństwo 
w cyberprzestrzeni”.

Program jest realizowany 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) Cały rok 2019 realizowano w partnerstwie z Województwem Świętokrzyskim projekt 
w ramach RPO WŚ działanie 7.4 pod nazwą „Szkolne Pracownie Informatyczne 
Województwa Świętokrzyskiego” (w skrócie e-Pracownie WŚ) na kwotę 79 988,00 zł. 
z czego wkład własny wyniósł 15.997.60 zł.
W ramach projektu SP w Tychowie Starym i SP w Tychowie Nowym wyposażono 
w 15 i 10-stanowiskowe pracownie informatyczne. Dodatkowo uzyskano pomoc rzeczową 
o wartości 2.136 zł i były to zestawy robotów dla obu szkół.
Projekt przygotowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, 
obsługiwany i raportowany przez CUW w Mircu.

3) 2019 rok był pierwszym rokiem realizacji projektu w ramach RPO Województwa 
Świętokrzyskiego z działania 7.4 . pn. „Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie 
gminy Mirzec” na kwotę 714.286, - zł.
Wniosek o dofinansowanie przygotowany przez firmę zewnętrzną oraz CUW w Mircu. 
Realizowany przez CUW w Mircu i Referat Inwestycji Urzędu Gminy 
W ramach projektu doposażono pracownie matematyczno-przyrodnicze w 6 szkołach 
podstawowych za kwotę prawie 30.000 ( zakupiono m.in. tablety, laptopy, drukarki 3D, 
modele anatomiczne, zestawy do budowy brył i bryły szkieletowe ) ponadto zakładana jest 
modernizacja boisk szkolnych przy SP w Jagodnem i SP w Trębowcu w 2020 i 2021 roku.

4) W roku 2019 podpisano umowę na realizację dwuletniego projektu pn. „Utworzenie Klubu 
dziecięcego Bączek w Tychow ie Starym „- projekt jest obecnie realizowany ze środków 
RPO WŚ EPS i został zaplanowany na kwotę 890 614,- zł, z czego 752 014,- zł stanowi 
dofinansowanie. Wkład własny jest niefinansowy. Wniosek o dofinansowanie 
przygotowany przez firmę zewnętrzną oraz CUW w Mircu. Realizowany przez CUW 
w' Mircu i Referat Inwestycji Urzędu Gminy.

5) W latach 2017-2019 realizowano w gminie program rządowy „Aktywna tablica”, 
w' ramach którego zakupiono do SP w Gadce. SP w Jagodnem, SP w Małyszynie, SP 
w Trębowcu. SP w Mircu i SP w Tychowie Starym oraz w 2019 roku do SP w Osinach 
i SP w Tychowie Nowym zestawy interaktywne i interaktywne monitory dotykowe, na 
które wydatkowano w ostatnim roku 33.000 z czego wkład własny wyniósł 6.600 zł . 
Wniosek o dofinansowanie przygotowany przez CUW w Mircu. Realizowany przez CUW 
w Mircu i gminne szkoły.

6) Narodowy program rozwoju czytelnictwa - w 2019 roku środki pozyskano dla Szkoły 
Podstawowej im. Eugenii Staniewskiej w Małyszynie i Szkoły Podstawowej w Tychowie 
Nowym i Szkoły Podstawowej z Ol w Jagodnem. Łącznie zakupiono książki i lektury za
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kwotę I 1.200 zł, z czego 8.960 zł pozyskano w ramach dotacji. Wniosek o dofinansowanie 
przygotowany przez CUW w Mircu. Realizowany przez CUW w Mircu i gminne szkoły.

7) Ponadto w 2019 roku pozyskano środki z rezerwy oświatowej na w'yposażenie pracowni 
przedmiotowych i zakupiono pomoce dydaktyczne do geografii, fizyki, biologii i chemii 
za kwotę 31 000,- zł dla SP w Małyszynie i SP w Gadce. Wniosek o dofinansowanie 
przygotowany przez CUW w Mircu. Realizowany przez CUW w Mircu i gminne szkoły.

VI. REALIZACJA INWESTYCJI GMINNYCH.

W 2019 roku realizowanych było 47 większych i mniejszych 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 wcześniejszych 
a także projektów jednorocznych. Podstawowym celem było zaspokajanie potrzeb 
mieszkańców Gminy Mirzec w zakresie:

1. Infrastruktury technicznej dotyczącej drogownictwa, bezpieczeństwa, kanalizacji 
sanitarnej, infrastruktur)' 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), dokończenie budowy pomnika z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości.

2. Modernizacji sprzętu i wyposażenia obiektów dotyczących zakupów sprzętu 
i urządzeń elektrycznych i elektronicznych, artykułów AGD. mebli etc.

3. Ograniczenie kosztów energii elektrycznej poprzez wytwarzanie i dystrybucję energii ze 
źródeł odnawialnych (montaż ogniw' fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych 
w' ramach termomodernizacji obiektów oświatowych oraz montażu ww. urządzeń na 
obiektach mieszkalnych, gospodarczych oraz na gruncie przez właścicieli nieruchomości 
na terenie gminy Mirzec).

Źródłem finansowania w^w. inwestycji były środki finansowe pochodzące z budżetu gminy 
(w tym Fundusz Sołecki i środki pochodzące z zadań publicznych w ramach inicjatyw 
lokalnych) zgodnie z realizacją uchwały budżetowej Gminy Mirzec na 2019 rok 
i Wieloletniej Prognozy Finansowej, środki z budżetu państwa (Wojewoda Świętokrzyski. 
Ministerstwa), środki unijne, dotacje dla i z innych jednostek samorządu terytorialnego oraz 
wkład własny mieszkańców (w zakresie montażu odnawialnych źródeł energii na 
nieruchomościach mieszkańców' gminy). Środki zewnętrzne stanowiące współfinansowanie 
realizowanych inwestycji pochodził)' z podpisanych umów na dofinansowanie w' ramach 
programów pomocowych pochodzących z:

1) Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Świętokrzyskiego na lata 2014-2020:
2) Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020;
3) Ministerstwa Sportu i Turystyki;
4) Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji;
5) Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej;
6) Funduszu Dróg Samorządowych;
7) Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Zakres zrealizowanych inwestycji wg poszczególnych kategorii infrastruktury 
technicznej
1. Drogownictwo: poprawa infrastruktury drogowej zarówno dróg gminnych, powiatowych, 

wojewódzkiej jak i dojazdowych do pól poprzez budowę, przebudowę, remonty, bieżące 
utrzymanie (odwodnienie, wiaty przystankowe, koszenie poboczy, oznakowanie).
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1) Przebudowa drogi powiatowej Nr 0565T Tychów Nowy- Ostrożanka (I) etap - 
poprawa infrastruktury transportowej - Przebudowano drogę na długości 3,367 km. 
Wykonano poszerzenie istniejącej jezdni do szerokości jezdni 5.Om. Wybudowano 
chodnik z kostki brukowej szer. 2.Om na długości 2,330 km wraz ze zjazdami w ciągu 
chodnika. Wykonano także przebudowę odwodnienia poprzez wbudowanie rur 
betonowych pod wjazdami. Wykonano zatokę autobusową oraz oznakowanie pionowe 
i poziome. Koszt realizacji zadania 3 462 264,54 zł. w tym: udział Gminy Mirzec - 629 
439.69 zł, środki PROW - 2 203 338.00 zł. udział Powiatu - 629 786.85 zł.

2) Przebudowa drogi powiatowej nr 0565T Tychów Nowy -Ostrożanka (II etap) - 
poprawa stanu infrastruktury transportowej - Wykonano poszerzenie istniejącej 
jezdni do szerokości jezdni 5.Om. Wybudowano chodnik z kostki brukowej szer. 2,0m 
na długości 0.820 km w raz ze zjazdami w ciągu chodnika. Wykonano także przebudowę 
odwodnienia poprzez wbudowanie rur betonowych pod wjazdami. Wykonano 
oznakowanie pionowe w tym znak aktywny D-6 i oznakowanie poziome oraz 
urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego w postaci progów zwalniających. Koszt 
realizacji zadania I 109 092,60 zł. w tym: udział Wojewody - 553 943.00 zł, udział 
Gminy Mirzec - 277 574.80 zł, udział Powiatu - 277 574.80 zł.

3) Odwodnienie drogi dojazdowej do posesji w Małyszynie Dolnym - poprawa życia 
mieszkańców wsi - W ramach zadania wykonane zostały elementy odwodnienia 
drogowego na łącznej długości 176 mb z zastosowaniem rur o średnicy 0 400 L=42 
mb, PCV o średnicy 0 400 L=30 mb. korytek betonowych, studzienek rewizyjnych 
o średnicy 0 1000 mm - 1 szt oraz separatora węglowodorów z odmulaczem. wkładką 
koalescencją i by-passami typu JPR System SWOBK-3. Łączne nakłady finansowe 
poniesione przez Gminę Mirzec - 105 657,32 zł, w tym udział finansowy w formie 
dotacji celowej z Powiatu Starachowickiego w kwocie 23 903,32 zł.

4) Przebudowa drogi powiatowej Nr 0559T-łagodne Gadka - poprawa infrastruktury 
transportowej - przebudowano drogę na długości 2.167 km. Wykonano poszerzenie 
istniejącej jezdni do szerokości 5,50 m o nawierzchni mineralno-bitumicznej, chodnik 
jednostronny o szerokości zmiennej od 1,5m - do 2,0 m o nawierzchni z kostki brukowej 
betonowej. Wykonano jedną zatokę autobusową. Przebudowano również odwodnienie 
drogowe poprzez wykonanie nowego przepustu poprzecznego oraz przepustów pod 
zjazdami. Wykonano oznakowanie pionowe w tym znak aktywny D-6 i B-20 oraz 
oznakowanie poziome oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego w postaci 
balustrad U-I1A oraz barier drogowych. Łączna wartość zadania wyniosła: 4 390 
022,29 zł. Nakłady w' roku 2018 wyniosły 2 109 482,05 zł. w tym: udział Wojewody - 
1 687 585,00 zł, udział Gminy Mirzec - 320 000.00 zł. udział Powiatu - 101 897.05 zł. 
Na rok 2019 wartość zadania wyniosła - 2 280 540,24 zł, udział Gminy Mirzec - 
595 011,63 zł. udział Powiatu - 1 685 528.61 zł.

5) Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Tychów Stary 
- Tychów Nowy - Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie przebudowy drogi dojazdowej 
do gruntów rolnych na długości 450 mb (na terenie sołectwa Tychów Nowy, od zakrętu 
drogi powiatowej nr 0565 T posesja nr 1 w Ostrożance); szerokość jezdni z kruszywa 
naturalnego - 3 mb: pobocza obustronne wyprofilowane z kruszywa naturalnego 
o łącznej powierzchni - 675,00m2; łączna powierzchnia warstwy górnej z kruszywa 
naturalnego - 1 395.00 m2. Łączne nakłady poniesione na realizację zadania - 
75 205,50 zł. Źródło finansowania - środki własne z budżetu Gminy Mirzec w kwocie 
47 205.50 zł oraz środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 28 000.00
zł.
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6) Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Osiny 
w kierunku lasu - Zakres rzeczowy obejmował przebudowę drogi dojazdowej do 
gruntów rolnych w' Osinach na długość 570 mb: szerokość jezdni z kruszywa 
naturalnego - 3 mb; pobocza obustronne wyprofilowane z gruntu rodzimego o łącznej 
powierzchni - 855.00 m2; łączna powierzchnia drogi utwardzona kruszywem 
naturalnym-I 710.00 m2. Poniesione nakłady - 64 976.00 zł, okres realizacji 2019 r. 
Źródło finansowania - środki własne z budżetu Gminy Mirzec - 33 226.00 zł. środki 
z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych - 31 750.00 zł.

7) Remont drogi gminnej Nr347022T od drogi gminnej Nr 347011T do drogi gminnej
Nr 347021T od km 0+000 do km 0+640 w miejscowości Mirzec Majorat (za SKR) 
- W ramach zadania wykonano remont drogi gminnej na długości 640 mb. o szerokości 
nawierzchni bitumicznej 3,6 mb oraz obustronnymi poboczami 0.75 mb na całej 
długości drogi. Wartość zadania wyniosła 305 193,74 zł. z czego środki
z rezerwy celowej państwa przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych 
w kwocie brutto 242 047 zł + środki z budżetu gminy Mirzec w kwocie 63 146.74 zł.

8) Remont drogi gminnej Nr 347003T od drogi powiatowej Nr 0565T do drogi 
gminnej Nr 347013T od km 0+000 do km 0+520 w miejscowości Ostrożanka - 
Krzewa. W ramach zadania wykonano remont drogi gminnej na długości 520 mb. 
o szerokości nawierzchni bitumicznej 3.6 mb oraz obustronnymi poboczami 0,75 mb 
na całej długości drogi. Dodatkowo w ramach zadania wykonano przebudowę sieci 
telekomunikacyjnej na długości 480.32 mb. Wartość zadania wyniosła 221 709,05 zł. 
z czego środki z rezerwy celowej państwa przeznaczone na usuwanie skutków klęsk 
żywiołowych w kwocie brutto 160 471 zł + środki z budżetu gminy Mirzec w kwocie 
61 238.05 zł.

9) Całościowy remont drogi gminnej nr 347011T Mirzec Majorat - Tychów Nowy -
W ramach zadania wykonano całościowy remont drogi gminnej na długości 2 867 mb. 
o szerokości nawierzchni bitumicznej 5,0 mb oraz obustronnymi poboczami 0,75 mb 
na całej długości drogi. W ramach zadania odtworzone zostały także rowy przydroże 
oraz wykonane zostały remonty zjazdów na działki z rur typu PEHD. Zamontowane 
zostały także urządzenia BRD typu bariery ochronne SP-5/02, lustra drogowe oraz 
oznakowanie pionowe. Łączna wartość zadania wyniosła 1 381 818.70 zł, z czego 
środki z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie brutto 967 273,00 zł + środki 
z budżetu gminy Mirzec w kwocie 414 545,70 zł.

10) Kompleksowe wykonanie projektu odwodnienia drogi powiatowej nr 0565T 
w Tychowie Nowym na wysokości posesji 157, 128,159 - Wykonanie dokumentacji 
projektowej wraz z wnioskiem o wystąpienie dotyczące pozwolenia wodno-prawnego 
dla realizacji inwestycji w Tychowie Nowym. W ramach zadania przewiduje się 
wykonanie odwodnienia drogi powiatowej nr 0565T w' Tychowie Nowym 
(w okolicach posesji 157.158.159) poprzez wykonanie przepustu pod drogą powiatową 
0 500 oraz odprowadzeniem wody w kierunku północnym w obrębie działki nr 208 
oraz 225 w Tychowie Nowym. Projekt zakłada także wykonanie kanalizacji deszczowej 
z rury 0 400 na długości ok. 50 mb oraz następnie rowu otwartego na długości około 
100 mb.

11) Remont drogi gminnej 347031 T Osiny Majorat - W ramach zadania wykonano - 
usunięcia istniejącej warstwy nawierzchni na powierzchni I 650 m2, mechaniczne 
zostało wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwę konstrukcyjną (typu 
destrukt oraz kruszywa) na łącznej powierzchni I 650.00 nr. jak również wykonano 
mechanicznego zagęszczenie materiału typu destrukt oraz kruszywa naturalnego 0-3 1.5
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mm na całkowitej powierzchni 1 650,00 m2. Łączny koszt realizacji zadania brutto 
14 717.00 zł - środki w całości z budżetu Gminy Mirzec.

12) Wykonanie konserwacji drzewostanu przy drodze gminnej nr 347013T Małyszyn 
- Krzewa - Przedmiotem zamówienia była realizacja zdania obejmująca swoim 
zakresem cięcie formujące, usunięcie posuszu, redukcję korony drzew, zabezpieczenia 
korony przy pomocy wiązań dynamicznych, usunięcia tylców dla poszczególnych 
drzew zgodnie z Ekspertyzą o stanie 32 drzew rosnących w zadrzewieniu przydrożnym 
w miejscowości Krzewa. Łączny koszt brutto realizacji zamówienia: 12 900,00 zł.

Tabela nr 1 - Drogownictwo - drogi powiatowe

Źródła finansowania [zł|
Łączne nakłady 
poniesione |zł]Lp. Powiat

Starachowice
Wojewoda

ŚwiętokrzyskiŚrodki UE Gmina Mirzec

3 462 564,54 zł 2 203 338,00 zł 629 786,85 zł629 439,69 zł
I 109 092,60 zł 277 574,80 zł 27 774.80 zł 553 943,00 zł2

3 2 280 540,24 zł 595 011,63 zł 1 685 528.61 zł
Razem 6 852 197,38 zł 2 203 338,00 zł 1 502 026,12 zł 2 343 090,26 zł 553 943,00 zł

Wykres nr 1. Źródła finansowania 2019 rok - drogi powiatowe

Źródła finansowania - Łączne nakłady poniesione w 2019 r.
6 852 197,38 zł

2343090,26

1502026,12

2203338

■ Środki UE Wojewoda Świętokrzyski■ Gmina Mirzec ■ Powiat Starachowice

Tabela nr 2 - Drogownictwo - drogi gminne

Źródła finansowania |zł)Nakłady
poniesioneLp. Rezerwa celowa 

państwa
Powiat Fundusz Dróg 

Samorządowych
FOGR Gmina Mirzec

|zł| Starachowice

105 657,32 zł 81 754,00 zł 23 903,32 zł

2 75 205,50 zł 28 000,00 zł 47 205,50 zł

3 64 976,00 zł 31 750,00 zł 33 226.00 zł
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242 047,00 zł4 305 193,74 zł 63 146,74 zł

160 471.00 zł61 238.05 zł5 221 709.05 zł

967 273,00 zł6 1 381 818.70 zł 414 545.70 zł

14 717,00 zł 14 717.00 zł7

8 12 900.00 zł 12 900.00 zł

402 518.00 zł23 903,32 zł 967 273,00 złRazem 2 182 177,31 zł 122 896,74 zł 665 586,25 zł

Wykres nr 2. Źródła finansowania 2019 rok - drogi gminne

Źródła finansowania - Łączne nakłady poniesione w 2019 r.
2 182 177,31 zł

967273

122896,74

66558625
23903.32

■ FOGR ■ Gmina Mirzec ■ Powiat Starachowice Fundusz Dróg Samorządowych ■ Rezerwa celowa państwa

Uwaga: ponadto w ww. okresie dokonywano bieżących remontów dróg zarówno 
o nawierzchni bitumicznej jak i tłuczniowej, przeprowadzono koszenie poboczy 
i rowów na drogach gminnych i powiatowych (zgodnie z zawartym porozumieniem 
z Powiatem Starachow ickim) a także koniecznego oznakowania.

2. Bezpieczeństwo- wykonanie aktywnych przejść dla pieszych, budowa i rozbudowa 
oświetlenia dróg, monitoring, poprawa warunków lokalowych w budynkach remiz OSP 
wraz z zagospodarowaniem terenu

1) Bezpieczeństwo pieszych w sołectwie Trębowiec - Zakres rzeczowy zadania 
obejmował wykonanie znaku aktywnego D-6 na pylonie z zasilaniem fotowoltaicznym 
(panel fotowoltaiczny, oprawa LED. kontroler hybrydowy, akumulatory, skrzynia 
baterii, turbina wiatrowa, fundament) - 1 szt, znaki aktywne D-6 zasilane panelami 
fotowoltaicznymi z pulsatorem typu LED o średnicy 0 200 -
2 szt. W ramach zadania zakupiono także aktywny znak B-20 800mm zasilany solarnie 
- wyposażony w sterownik znaku z funkcją automatycznego doboru jasności świecenia 
mrugający całą dobę (1 szt.) oraz aktywny znak A-7 900mm zasilany solarnie
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wyposażony w sterownik znaku z funkcją automatycznego doboru jasności świecenia 
mrugający całą dobę (1 szt.). Łączny koszt realizacji zadania wyniósł 65 742.70 zł. 
z czego środki własne z budżetu Gminy Mirzec - 15 742,70 zł oraz środki z budżetu 
Wojewody w kwocie 50 000.00 zł.

2) Bezpieczeństwo w ruchu drogowym na drogach gminnych - W ramach zadania na 
drogach gminnych nr: 347013 T Małyszyn - Krzewa. 347010 T Gadka Majorat. 
347020 T Mirzec Poddąbrowa- ul. Langiewicza - Mirzec Malcówki (łącznik). 347008 
T Mirzec Stara Wieś zamontowanych zostało łącznie 100 mb barier ochronnych SP- 
05/2. 36 mb barierek U-l la typu „olsztyńskie” (szczebelkowe). 8 szt. znaków typu 
U-9a wraz ze słupkiem. 8 szt. znak typu U-9b wraz ze słupkiem. Koszt realizacji 
zadania 35 891.60zł, z czego środki z budżetu Wojewody wynosiły 
25 000,00 zł.

3) Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Mirzec - poprawa jakości 
życia mieszkańców wsi - Dnia 27 września 2019 r. podpisana została umowa 
o dofinansowanie zadania.

Wartość projektu: 3 005 511,32 zł 
Dofinansowanie ze środków RPOWŚ: 2 554 684.62 zł 
Wkład własny: 450 826,70 zł

4) Termomodernizacja budynków OSP Jagodne i OSP Osiny - poprawa warunków 
życia mieszkańców wsi - Opracowano dokumentacje projektową za kwotę 
18 081,00zł.

5) Poprawa funkcjonowania systemu ratowniczo-gaśniczego i przeciwdziałania 
zagrożeniom w Gminie Mirzec poprzez zakup nowego samochodu pożarniczego 
dla Jednostki OSP Mirzec - poprawa bezpieczeństwa w gminie. Łączne nakłady 
finansowe 843 780,00 zł. Zadanie dofinansowane ze środków RPO WS. Dokonano 
zakupu średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Mircu marki RENAULT, model: S/M2-4R. rok produkcji: 2019. moc 
silnika: 285 KM.

6) Wykonanie pomieszczeń socjalnych w pomieszczeniu garażowym OSP 
w Tychowie Nowym. Wykonano pomieszczenia socjalne w pomieszczeniu 
garażowym OSP w Tychow ie Nowym - roboty budowlane obejmowały min.: stolarkę 
drzwiową (drzwi stalowe, drzwi wewnętrzne, instalacje elektryczne wraz oprawami 
oświetleniowymi, instalacja c.o, instalacje wodociągowe. Antena BSO150-VHF. 
Wartość robót: - 50 145,88 zł Wyposażono w niezbędne meble pomieszczenia socjalne 
w pomieszczeniu garażowym OSP. Wartość wyposażenia to kwota: 5 233.65 zł.

7) Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej Nr 347013T Krzewa-
Małyszyn Górny - Wykonano budowę oświetlenia drogowego o dł. ok 1042 m. 
Posadowiono 25 słupów oświetleniowych oraz zamontowano 13 opraw
oświetleniowych typu LED o mocy 61 W. Wartość robót łącznie 78 646,19 zł.

8) Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej Nr 0569T Trębowiec 
Duży-Czerwona Wykonano budowę oświetlenia drogowego o dł. ok 600.5 m. 
Posadowiono 15 słupów oświetleniowych oraz zamontowano 
oświetleniowych typu LED o mocy 61 W. Wartość robót łącznie 59 924,87 zł.

9) Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej nr 347011T Mirzec-
Majorat- Tychów Nowy i przy drodze gminnej nr 347021T Mirzec- Podborki- 
Mirzec- Majorat Wykonano budowę oświetlenia drogowego o dł. ok 835 m. 
Posadowiono 22 słupów oświetleniowych oraz zamontowano
oświetleniowych typu LED o mocy 61 W. Wartość robót łącznie 78 789,29 zł.

8 opraw

12 opraw
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10) Modernizacja budynku OSP Jagodne polegająca na remoncie garażu. Na
realizację zadania pozyskano dofinasowanie z MSWiA.
Łączne nakłady finansowe: 32 509,72 zł.
Dofinasowanie: 22 000,00 zł 
Wkład własny: 6 375.00 zł
W ramach zadania wykonano posadzkę betonową przemysłową o pow. 80 nr, 
wymieniono instalację elektryczną (oświetlenie + gniazda).

11) Modernizacja budynku OSP Tychów Stary polegająca na remoncie garażu. - na 
realizację zadania pozyskano dofinasowanie z KSRG.
Łączne nakłady finansowe: 35 140,44 zł 
Dofinasowanie: 20 000,00 zł 
Wkład własny: 14 992,00 zł 
OSP Tychów Stary: 148.44 zł
W ramach zadania wykonano posadzkę betonową przemysłową o pow. 45 nr, 
instalacje elektryczne (wymiana instalacji oświetlenia, montaż 5 opraw, gniazd 
elektryczny szt. 2 . lampa zewnętrzna (czujnik ruchu) wyrównanie i tynkowanie ścian 
i sufitu o pow. 150 nr , wykonanie cokołu z glazury - 15 nr

12) Modernizacja budynku OSP Mirzec polegająca na remoncie garażu, na realizację 
zadania pozyskano dofinasowanie z KSRG.
Łączne nakłady finansowe: 34 392.00 zł 
Dofinasowanie: 9 000.00 zł 
Wkład własny: 17 992.00 zł 
OSP Mirzec: 7 400,00 zł
W ramach zadania wykonano posadzkę betonową przemysłową o pow. 52 nr. sufit 
podwieszany, wymieniono instalację elektryczną (oświetlenie + gniazda), wyrównano 
ściany (płyty gipsowe).

13) Modernizacja budynku OSP Tychów Nowy polegająca na remoncie garażu. Na
realizację zadania pozyskano dofinasowanie z MSWiA.
Łączne nakłady finansowe: 33 001,72 zł.
Dofinasowanie: 9 000.00 zł 
Wkład własny: 24 001,72 zł
W ramach zadnia wykonano instalację odciąg spalin w garażu

14) Podniesienie walorów użytkowych remizy OSP w Jagodnem - Gmina Mirzec 
w dniu 29.08.2019r. podpisała z Wojewodą Świętokrzyskim umowę na 
dofinansowanie realizacji zadania.

Łączne nakłady finansowe: 51 010.27 zł 
Dofinasowanie: 18 500.00 zł.
Wkład własny: 32 5 10,27 zł
W ramach zadania wykonano wymianę pokrycia dachowego na budynku remizy OSP, 
remont murków oporowych oraz kanały wentylacyjne w budynku. Zadanie 
sfinansowano ze środków Wojewody Świętokrzyskiego oraz środków budżetu Gminy 
Mirzec.

15) Dofinansowanie do zakupu samochodu ratow niczo-gaśniczego dla jednostki OSP 
w Gadce - przekazano dotację w wysokości 199 992,40 zł. do zakupu średniego 
samochodu o pożarniczego o łącznej kwocie 759 992,40 zł. Zakup dofinansowany ze 
środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Kielcach. Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej i Gminy Mirzec.
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16) Doposażenie nowego średniego samochodu gaśniczego dla OSP Gadka -
poniesione nakłady finansowe - 44 355.00 zł. Dokonano zakupu wyposażenia:

- Wyciągarka elektryczna (min. 6t) z obudową kompozytową.
- Elektropneumatyczny maszt oświetleniowy led.
- Napełnienie zbiornika środkiem pianotwórczym.

Tabela nr 3. Wydatki poniesione w kategorii bezpieezeństw'0 [zł]

Wydatki poniesione w kategorii bezpieczeństwo |zł|

Poprawa warunków 
lokalowych w budynkach 

OSP, zakup samochodu 
poża rniczego

Lp Bezpieczeństwo w ruchu 

pieszym i drogowym
Budowa i rozbudowa

oświetlenia

65 742,70 zł

35 891,60 zł2

18 081.00 zł3

843 780,00 zł4

50 145,88 zł5
78 646.19 zł6
59 924.87 zł7

78 789,29 zł8

32 509,72 zł9

35 140.44 zł10

34 392,00 zł11
29 520,00 zł12
29 519,00 zł13

199 992,40 zł14
47 355,00 zł15

1 287 925,72 zł249 870,07 zł101 634,30 zł
1 639 430,09 złRAZEM
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Wykres nr 3. Nakłady finansowe w kategorii bezpieczeństwo.

Łączne nakłady poniesione w kategorii bezpieczeństwo
2019 r.

1 639 430,09 zł

Poprawa warunków lokalowych w budynkach OSP, 
zakup samochodu 287925,72

Budowa i rozbudowa oświetlenia 249870,07

fBezpieczeństwo w ruchu pieszym i drogowym 101634,3

ograniczenie zanieczyszczeń wód powierzchniowych3. Kanalizacja sanitarna
i wgłębnych oraz gleby poprzez zbieranie, transport i unieszkodliwianie ścieków 
komunalnych z terenu gminy.
Podjęto rozmowy z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 
w Starachowicach oraz NFOŚiGW w Warszawie w sprawie rozszerzenia projektu nr 
POIS.02.03.00-00-0150/16 pn. "Modernizacja części osadowo- biogazowej oczyszczalni 
ścieków w Starachowicach" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko 2014-2020. o budowę sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Mirzec 
w obszarze aglomeracji Starachowice w miejscowości Osiny od nr 1 do nr 33, Osiny 
Majorat od nr 7 do nr 13, Ostrożanka od nr 1 do nr 30 oraz od nr 60 do nr 90 oraz 
o budowę sięgaczy kanalizacji sanitarnej pod drogami powiatowymi i gminnymi. 
Przystąpienie do projektu umożliwi dofinasowanie do zrealizowania budowy kanalizacji 
sanitarnej na terenie Gminy Mirzec. W ramach rozszerzenia ww. Projektu planuje się 
realizację następujących inwestycji:
1) ..Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Osiny-Etap II"

- około 2.5 km
2) "Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Ostrożanka" - 

około 2,9 km,
3) "Budowa sięgaczy kanalizacji sanitarnej pod drogami powiatowymi i gminnymi na 

terenie gminy Mirzec" - około 0,1 km.
Projekt realizowany będzie w latach 2019 - 2020.
Szacunkowa wartość rozszerzenia: 6 834 194,84 zł 
Dofinansowanie: 4 356 799,21 zł 
Wkład własny: 2 477 395,63 zł
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Ponadto w 2019 r. zostały poniesione nakłady finansowe na realizację następujących zadań:
1) Budowa kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Ostrożanka 

poprawa jakości życia mieszkańców wsi. Zlecono opracowanie dokumentacji 
projektowej na II etap na kwotę 18 000.00 zł.

2) Budowa kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Osiny - etap II - 
poprawa jakości życia mieszkańców wsi - Opracowano dokumentację projektową, 
uzyskano pozwolenie na budowę kanalizacji sanitarnej, poniesiono nakłady 
w wysokości 70 127.00 zł

3) Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mirzec - etap II.
Planowane nakłady inwestycyjne 914 000,00 zł. W 2019 r. opracowano Program 
Funkcjonalno użytkowy oraz złożono wniosek o dofinansowanie zadania do SBRR. 
Poniesiono nakłady w wysokości 13 960,00 zł.

4. Infrastruktura sportowa, edukacyjna, budynki wielofunkcyjne - budowa lub 
przebudowa obiektów i budowli sportowych w ramach tworzenia infrastruktury sportowej, 
zagospodarowania terenu, poprawy warunków lokalowych obiektów oświatowych, 
świetlice wiejskie, obiekty kultury.
1) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru Gminy Mirzec

poprawa życia- W ramachz zastosowaniem odnawialnych źródeł energii
5 przetargu przeprowadzonego na ww. zadanie wyłoniono wykonawców na następujące 
części:
Część I - Szkoła Podstawowa w Mircu i Urząd Gminy. Wykonano prace budowlane 
związane z ociepleniem ścian zewnętrznych, dociepleniem ścian przy gruncie, 
ociepleniem stropu pod nieogrzanym poddaszem, wymianą 2 szt. okien zewnętrznych, 
wymianą drzwi zewnętrznych, modernizacją C.O. budową instalacji fotowoltaicznej, 
wykonaniem opaski wokół budynku z kostki brukowej. Urząd Gminy w Mircu: 
Wykonano prace budowlane związane z ociepleniem ścian zewnętrznych i budową 
instalacji fotowoltaicznej.
Część III— Szkoła Podstawowa w Tychowie Starym —wartość zadania 873 300.00 zł 
wykonano prace budowlane związane z ociepleniem ścian zewnętrznych, dociepleniem 
ścian przy gruncie, ociepleniem stropu pod nieogrzanym poddaszem, wymianą okien 
zewnętrznych, wymianą drzwi zewnętrznych, modernizacją C.O. budową instalacji 
fotowoltaicznej. wykonaniem opaski wokół budynku z kostki brukowej.
Część VII - Szkoła Podstawowa w Jagodnem - wartość zadania - 693 804.87 zł. 
wykonano prace budowlane związane z ociepleniem ścian zewnętrznych, wymianą 
stropodachu, wymianą drzwi zewnętrznych, modernizacją C.O. budową instalacji 
fotowoltaicznej. wykonaniem opaski wokół budynku z kostki brukowej.
Łączne nakłady poniesione w 2019 r. wynoszą 3 078 012,15 zł w tym dofinansowanie 
z RPOWŚ w kwocie 1 520 775,36 zł, środki z budżetu gminy 1 557 736,79 zł.

2) Zintegrowana rewitalizacja centrum Mirca poprzez kompleksową odnowę 
kryzysowych terenów i obiektów w obszar rozwojowy tworząc strefy: turystyki, 
relaksu i aktywności (II etap rewitalizacji) - poprawa jakości życia mieszkańców 
wsi. W grudniu 2019 r. podpisano pre-umowę na dofinansowanie zadania. 
Szacunkowa wartość projektu: 6 667 516.96 zł 
Dofinansowanie: 4 145 406,68 zł
Wkład własny: 2 522 110.28 zł

3) Rozwój infrastruktury' edukacyjnej na terenie Gminy Mirzec - poprawa 
warunków życia mieszkańców wsi. Nakłady finansowe poniesione w 2019 r. wyniosły 
50 931.00 zł. Opracowano plan zagospodarowania terenu dla wykonania boisk przy 
szkołach w Trębowcu i Jagodnem. W dniu 31.05.2019 r. podpisana została umowa na
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dofinansowanie z RPO WŚ. Całkowita wartość projektu 713 943,71 zł z ezego 
dofinansowanie w kwocie 499 760.60 zł. Opracowano kompleksową dokumentację 
projektowo-kosztorysową na wykonanie boisk w Jagodnem i Trębowcu wraz 
z odwodnieniem. Doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych w szkołach na 
terenie Gminy Mirzec w ramach projektu-pomoce dydaktyczne obejmowało m.in. 
laptop, drukarkę 3D, tablety, bryły geometryczne, modele serca, płuc, ucha. oka, walizki 
ekobadacza. W latach 2020-2021 wykonane w ramach zadania zostaną również dwa 
boiska przy SP Jagodne oraz SP Trębowiec.

4) Mirzec kulturą stoi- dbałość o działalność twórczą związaną ze zwiększeniem 
zasobów kulturowych poprzez zagospodarowanie i wyposażenie obiektów kultury 
wiejskiej z terenu Gminy Mirzec - poprawa jakości życia mieszkańców wsi-
Poniesiono nakłady w wysokości 123 000.00 zł na zakup wyposażenia obiektów 
kulturowych.

5) Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Tychowie Starym - 
poprawa infrastruktury sportowej.
Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu Funduszu Rozwoju Kultury 
Fizycznej (FRKF)
Wartość projektu: 2 741 56,81 zł
Kwota dofinansowania ze środków FRKF: 800 000,00 zł. W 2019 r. poniesiono nakłady 
w wysokości 1 807 741,19 zł. Uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu oraz 
otrzymano dofinansowanie w wysokości 500 000,00 zł.
Zadanie realizowane w latach 2016 - 2020. Została wybudowana sala gimnastyczna 
z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu o następujących parametrach

- powierzchnia zabudowy - 620,00 m2, powierzchnia użytkowa - 772.00 m2. 
kubatura - 5 820,20 m2,

- Zagospodarowanie terenu: oświetlenie zewnętrzne - I kpi. (przewód oświetlenia 
ulicznego - dł. 283 m. oprawa LED - 81 W- 6 szt., słup stalowy - 
6 szt., wysięgniki - 6 szt.),

- instalacja hydrantowa zewnętrzna - 1 kpi. (hydrant nadziemny DN 80 mm. 
wodomierz DN 80 mm. rurociąg PVC 0 110 mm)

- opaska i chodniki z kostki brukowej o grubości 6 cm - 72.0 nr,
- droga dojazdowa z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm - 1 180,0 nr.
- parkingi z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm - 398 nr.

6) Rewitalizacja ośrodka zdrowia w Mircu polegająca na zastosowaniu nowych 
rozwiązań architektoniczno-budowlanych i informatycznych z efektywnym 
wykorzystaniem energii oraz doposażeniem w nowoczesny sprzęt medyczny - 
poprawa jakości życia mieszkańców wsi. Zadanie dofinansowane ze środków 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014 -2020, 
Wartość projektu: 1 675 527,31 zł
Dofinansowanie RPO WŚ : 702 540.17 zł 
Dotacja gminy Mirzec: 100 000 zł 
Wkład własny: 872 987,14 zł
Przeprowadzone roboty budowlane i adaptacyjne w budynku Ośrodka Zdrowia w Mircu 
oraz zakup niezbędnego wyposażenia medycznego dostosowały obiekt do potrzeb osób 
niepełnosprawnych (montaż windy) oraz zwiększyły dostępu do świadczenia opieki 
zdrowotnej.

7) W Sportowej Piłce- Sportowy Mirzec - przebudowa boiska do piłki nożnej przy 
Szkole Podstawowej w Mircu - poprawa warunków mieszkańców wsi- Wykonano 
dokumentację projektowo-kosztorysową za kwotę 14 760.00 zł.
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8) Zagospodarowanie działek gminnych w sołectwie Mirzec I - W ramach zadania 
wykonano: utwardzenie kostką brukową placu gminnego w miejscowości Mirzec 
Poddąbrowa - 310,0 nr, ogrodzenie drewniane działki gminnej w miejscowości Mirzec 
Malcówki - 110.0 mb. dowieszenie dwóch opraw oświetleniowych przy drodze 
powiatowej. Całość zadania sfinansowana była ze środków Budżetu Gminy oraz 
środków Funduszu Sołeckiego Mirzec I. Łączne nakłady finansowe wyniosły 
74 881,64 zł.

9) Utwardzenie placu w obrębie szkoły podstawowej w Jagodnem - wykonano 
310.0 nr utwardzenia kostką brukową placu w' obrębie szkoły. Całość zadania 
sfinansowana była ze środków Budżetu Gminy oraz środków Funduszu Sołeckiego 
Jagodne. Łączne nakłady finansowe wyniosły 45 719,36 zł.

10) Zagospodarowanie terenu wokół szkoły w Gadce- W ramach zadania wykonano: 
ogrodzenie panelowe działki szkolnej od strony zachodniej o dł. 12.00 mb, wraz 
z nasadzeniem, oświetlenie boiska do piłki nożnej - 6 słupów oświetleniowych 
z lampami LED. wycinki drzew. Całość zadania sfinansowana była ze środków Budżetu 
Gminy oraz środków Funduszu Sołeckiego Gadka. Łączne nakłady finansowe wyniosły 
73 843,80 zł.

11) Budowa otwartej strefy aktywności (OSA) w miejscowości Ostrożanka — w ramach 
zadania wykonano: urządzenia siłowni zewnętrznej - 6 szt., urządzenia strefy relaksu. 
Łączne nakłady finansowe wyniosły 37 011,59 zł. Zadanie sfinansowane zostało ze 
środków budżetu Gminy oraz środków Ministerstwa Sportu Funduszu Rozwoju Kultury 
Fizycznej (FRKF) w' wysokości 17 022.58 zł.

12) Zagospodarowanie terenu za szkołą podstawową w Mircu poprzez utwardzenie 
placu kostką brukową - zakres rzeczowy obejmował wykonanie nawierzchni 
z kostki brukowej - 210 m2; podbudowa z kruszywa łamanego o grubości 30 cm po 
zagęszczeniu - 210 m2; obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm - 100 mb: krawężniki 
betonowa o wymiarach 20x30 cm ,.na płask" - 8 mb. Koszt realizacji zadania 
33 961 zł.

13) Utworzenie ośrodka rehabilitacji dziennej w miejscowości Mirzec - rozpoczęto 
prace remontowo-budowlane. Poniesiono nakłady na kwotę 17 908.80 zł.

5. Zakres zrealizowanych inwestycji wg poszczególnych kategorii modernizacji sprzętu 
i wyposażenia obiektów 
elektrycznego urządzenia audiowizualne, meble, artykuły AGD
1) Rozwój e-usług w gminach: Mirzec i Wąchock - poprawa warunków życia 

mieszkańców^ wsi - gmina Mirzec otrzymała z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego dofinansowanie na realizacje przedmiotowego 
projektu razem z gminą Wąchock w' wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych. 
Wartość projektu: 1 228 606,22 zł 
Dofinansowanie: 1 044 315,29 zł

wymiana sprzętu elektronicznego, komputerowego.

Wkład własny: 184 290.93 zł
W ramach projektu zakupiono m.in. zestawy komputerowe wraz z licencją dziennika 
elektronicznego dla szkół, serwerownie zapasowe dla Urzędów, portal e-obywatel, 
portal interesanta, aplikacje mobilne, e-puap, itp. W ramach zakupionych programów 
odbył się również cykl szkoleń. Realizacja projektu zakończyła się w dniu 30.10.2019r. 

6. Zakres zrealizowanych inwestycji wg poszczególnych kategorii ograniczających koszty
zastosowanie nowych urządzeń i rozwiązańzużycia energii elektrycznej 

technologicznych.
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„Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w gminie Starachowice”-
Gmina Mirzec przystąpiła do realizacji zadania z Gmina Starachowice. W ramach zadania 
zostaną wykonane: pompy ciepła na nieruchomościach prywatnych w ilości 31 szt. oraz 
instalacje fotowoltaiczne również na nieruchomościach prywatnych w ilości 2 szt. 
Szacowany koszt realizacji całości zadnia na terenie Gminy Mirzec to 551 576,00 zł. Gmina 
Mirzec
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, pozostałą część 
kosztów pokryją właściciele którzy przystąpili do realizacji projektu na swoich 
nieruchomościach w gminie Mirzec. Planowany termin realizacji przedmiotowego projektu 
-2020/2021 rok.

dofinansowania kosztów kwal inko walnychskorzysta 60%z
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VII. POZYSKIWANIE ŚRODKÓW POZABUDŻETOWYCH.

Informacja o środkach zewnętrznych pozyskanych przez gminę Mirzec i jednostki podległe za 2019 r. (w zł)

Źródło i wartość 
dofinansowania w (zł)

Lp. Nazwa Zadania/projektu/ Wartość projektu 
w złotych

Okres realizacji 
i realizator

Opracow ujący wniosek Uwagi

Modernizacja oświetlenia 
na terenie gminy Mirzec

1. 3 005 511,32 zł RPO WS na lata 2014-2020 
2 554 684,62 zł

2020-2021 
Gmina Mirzec

Graczkowski Dotacje 
Sp. z o.o., Referat Inwestycji.

W trakcie realizacji. 
Umowa o dofinansowanie 
z dnia 27.09.2019r.

Budowa przydomowych 
oczyszczalni ścieków na 
terenie gminy Mirzec - etap

2. 913 275,00 zł SBRR Biuro PROW 
457 011,00 zł

2020
Gmina Mirzec

Referat Inwestycji. 
Referat Gospodarki 

Komunalnej. Rolnictwa 
i Ochrony Środowiska.

W trakcie realizacji.

II.
Całościowy remont drogi 
gminnej nr 347011T 
Mirzec Majorat - Tychów 
Nowy

3. 1 381 818.70 zł Fundusz Dróg 
Samorządowych 

Urząd Wojewódzki 
967 273,00 zł

2019
Gmina Mirzec

Referat Inwestycji, 
Samodzielne stanowisko ds. 
pozyskiwania środków z UF. 

oraz innych źródeł 
zewnętrznych.

Zrealizowany. 
Umowa na 
69/FDS/B/2019 
z dnia 21.10.2019 r.

Przebudowa drogi 
dojazdowej do gruntów 
rolnych w miejscowości 
Tychów Stary - Tychów 
Nowy

4. 75 205,50 zł Urzędu Marszałkowskiego 
WŚ (FOGR)
28 000,00 zł

2019
Gmina Mirzec

Referat Inwestycji. Zrealizowany.
Umowa ORG/78/2019 
z dnia 24.10.2019 r.

Przebudowa drogi do 
gruntów rolnych w 
miejscowości Osiny

5. 65 126.00 zł Urzędu Marszałkowskiego 
WŚ (FOGR)
31 750,00 zł

2019
Gmina Mirzec

Referat Inwestycji. Zrealizowany.
Umowa ORG/67/2019 
z dnia 29.08.2019 r.
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Przebudowa drogi 
powiatowej Nr 0559T 
.łagodne Gadka

6. 4 390 022,29 zł I 687 585,00 zł 2018-2019
Powiat Starachowicki

Realizacja: Powiat 
Starachowicki przy 

współudziale Gminy Mirzec 
(Referat Inwestycji).

Zrealizowany.
Dotacja z budżetu Gminy 
Mirzec dla Powiatu 
Starachowickiego Razem 
dotacje: 915 011,63 zł, 
2018 -320 000 zł. 2019- 
595 011,63 zł.

Przebudowa drogi 
powiatowej nr 0565T 
Tychów Nowy Ostrożanka

7. Łącznie 4 571 
357,14 zł (3 462 
264,54 zł - 1 etap 
+ 1 109 092,60 zł 

- II etap)

2 757 281,00 zł 2018-2019
Powiat Starachowicki

Realizacja: Powiat 
Starachowicki przy 

współudziale Gminy Mirzec 
(Referat Inwestycji).

Zrealizowany.
Dotacja z budżetu Gminy 
Mirzec dla Powiatu 
Starachowickiego dla I 
etapu 629 439,69 zł + dla 
II etapu 277 574,80 zł.

8. Remont drogi gminnej Nr 
347022T od drogi gminnej 
Nr 34701 IT do drogi 
gminnej Nr 347021T od km 
0+000 do km 0+640. Droga 
w msc. Mirzec Majorat za 
SKR.

305 193,74 zł MSWiA 
241 164,26 zł

08-11.2019 
Gmina Mirzec

Samodzielne stanowisko 
z zakresu bezpieczeństwa. 

Referat Inwestycji.

Zrealizowany. 
Program usuwania 
skutków klęsk 
żywiołowych.

9. Remont drogi gminnej Nr 
347003T od drogi 
powiatowej Nr 0565T do 
drogi gminnej Nr 347013T 
od km 0+000 do km 0+520. 
Łącznik pomiędzy msc. 
Ostrożanka a Krzew a.

221 709,05 zł MSWiA 
160 471.00 zł

08-1 1.2019 
Gmina Mirzec

Samodzielne stanowisko 
z zakresu bezpieczeństwa. 

Referat Inwestycji.

Zrealizowany. 
Program usuwania 
skutków klęsk 
żywiołowych.

Świętokrzyskiego Urzędu
Wojewódzkiego w 
Kielcach w ramach 

Funduszu Dróg 
Samorządowych.

346 522,00 zł

10 Remont drogi gminnej nr
347010 Gadka - Majorat (II 
etap)

433 153.31 zł 2019-2020 
Gmina Mirzec

Referat Inwestycji, 
Samodzielne stanowisko ds. 
pozyskiwania środków z UE 

oraz innych źródeł 
zewnętrznych.

W reakcje realizacji. 
Planowany termin 
zakończenia zadania 
15.06.2020r.
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11 Przebudowa drogi 
wewnętrznej odchodzącej 
od drogi wojewódzkiej nr 
744 w kierunku wsi 
Trębowiec-Krupów 
(I etap)

878 263,00 zł Świętokrzyskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w 

Kielcach w ramach naboru 
dla programu Funduszu 
Dróg Samorządowych

2020
Gmina Mirzec

Referat Inwestycji, 
Samodzielne stanowisko ds. 
pozyskiwania środków z UE 

oraz innych źródeł 
zewnętrznych.

W trakcie realizacji. 
Ogłoszony przetarg 
nieograniczony na 
realizacje zadania. 
Otwarcie ofert 
15.05.2020r.

702 609.00 zł
Rozwój infrastruktury 
edukacyjnej na terenie 
Gminy Mirzec

12 713 943,71 zł RPO WS na lata 2014-2020 
499 760,60 zł

2019-2021 
Gmina Mirzec

W trakcie realizacji. 
Umowa z RPO WŚ 
z dnia 31 maja 2019r.

Graczkowski Dotacje 
Sp. z o.o.., CUW w Mircu.

Zintegrowana rewitalizacja 
centrum Mirca poprzez 
kompleksową odnowę 
kryzysowych terenów i 
obiektów w obszar

13 6 667 516,96 zł RPO WS na lata 2014-2020 
4 150 480,00 zł

2016-2022 
Gmina Mirzec

Graczkowski Dotacje 
Sp. zo.o.„ Samodzielne 

stanowisko ds. pozyskiwania 
środków z UE oraz innych 

źródeł zewnętrznych. Referat 
Inwestycji.

W trakcie realizacji.
Pre -umowa z RPO WŚ 
z dnia 9.12.2019r.

rozwojowy tworząc strefy: 
turystyki, relaksu i 
aktywności (II etap 
rewitalizacji)
Usługi społeczne dla 
rodziny

14 83 750.00 zł UM WŚ- Projekt partnerski
Program Usługi Społeczne 

dla Rodziny,
współfinansowany z EFS.

2019-2022 
GOPS w Mircu

GOPS w Mircu/ PCPR 
w Starachowicach/MOPS 
w Starachowicach/GOPS 

w Pawłowie i ZDZ 
w Starachowicach.

W trakcie realizacji.

Program Wieloletni 
SENIOR +

15 120 000,00 zł UW w Kielcach wydział 
Polityki Społecznej- 
Program Wieloletni 

SENIOR +.
48 000,00 zł

2019 GOPS w Mircu przy 
współpracy z konsultantem 
ds. projektów z Ostrowca.

Zrealizowany.
GOPS w Mircu
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16 Asystent rodziny 
i koordynator pieczy 
zastępczej

13 654,00 zł Urząd Wojewódzki 
Wydział Polityki 

Społecznej (środki 
ministerialne)
13 654.00 zł

2019 GOPS w Mircu. Zrealizowany.
Program asystent rodziny 
i koordynator pieczy 
zastępczej. 100% 
dofinansowania.

GOPS w Mircu

Asystent osobisty osoby 
niepełnosprawnej edycja 
2019-2020

17 25 929,00 zł Urząd Wojewódzki 
Wydział Polityki 

Społecznej (środki 
funduszu

solidarnościowego) 
25 929,00 zł

2020 GOPS w Mircu. Zrealizowany. Program 
Asystent osobisty osoby 
niepełnosprawnej edycja 
2019-2020 w ramach 
świadczenia usług 
asystenckich 
z Solidarnościowego 
Funduszu Wsparcia Osób 
Niepełnosprawnych. 
100% dofinansowania.

GOPS w Mircu

18 Bezpieczeństwo pieszych 
w sołectwie Trębowiec

65 712,56 zł MSWiA 
50 000,00 zł

Samodzielne stanowisko 
z zakresu bezpieczeństwa. 

Referat Ogólnoorganizacyjny, 
Referat Inwestycji.

Zrealizowany. Program 
Ograniczania 
Przestępczości 
i Aspołecznych Zachowań 
Razem Bezpieczniej im. 
Władysława Stasiaka na 
lata 2018 - 2020” (2020

08-12.2019 
Gmina Mirzec

r.).

Bezpieczeństwo w ruchu 
drogowym na drogach 
gminnych

19 39 388,99 zł MSWiA 
25 000,00 zł

09-12. 2019 
Gmina Mirzec

Samodzielne stanowisko 
z zakresu bezpieczeństwa. 

Referat Ogólnoorganizacyjny, 
Referat Inwestycji.

Zrealizowany. Program 
Ograniczania 
Przestępczości 
i Aspołecznych Zachowań 
Razem Bezpieczniej im. 
Władysława Stasiaka na 
lata 2018 -2020" (2020
r.).
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20 Zakup średniego 
samochodu ratowniczo - 
gaśniczego dla OSP Mirzec

843 780,00 zł RPO WS na lata 2014-2020 
553 500.00 zł

01-04.2019 
Gmina Mirzec

Samodzielne stanowisko 
z zakresu bezpieczeństwa. 

Referat Inwestycji.

Zrealizowany.

21 Doposażenie jednostek
z KSRG w sprzęt 
i umundurowanie bojowe: 
OSP Mirzec, Osiny, 
Tychów Stary

15 000,00 zł WFOSiGW 
3x5 000zł= 15 OOOzl-

08-11.2019 
Gmina Mirzec

Samodzielne stanowisko 
z zakresu bezpieczeństwa. 

Referat Ogólnoorganizacyjny, 
Prezesi z OSP Mirzec, Osiny 

i Gadka.

Zrealizowany.

22 Doposażenie w sprzęt i
umundurowanie oraz udział 
w kursie kwalifikowanej 
pomocy medycznej ośmiu 
jednostek OSP

40 000,00 zł Program 5000+ 
8 x5 000,00 zł= 

40 000,00 zł

11-12.2019 
Gmina Mirzec

Samodzielne stanowisko 
z zakresu bezpieczeństwa. 

Referat Ogólnoorganizacyjny, 
Prezesi OSP z terenu gminy 

M i rzec.

Zrealizowany.

Zakup średniego
samochodu ratowniczo - 
gaśniczego dla OSP Gadka

23 759 992,40 zł NFOSiGW -317 980.00zł 
WFOŚiGW -44 992,00zł 

KG PSP-197 00,00zł

09-11.2019 
Gmina Mirzec

Samodzielne stanowisko 
z zakresu bezpieczeństwa. 

Referat Inwestycji, 
Prezes OSP w Gadce.

Zrealizowany.

24 Zabudowa pożarnicza na
podwoziu MAN dla OSP 
w Tychowie Starym

200 000,00 zł WORD Kielce 
200 000,00 zł

01-04.2019 
Gmina Mirzec

Samodzielne stanowisko 
z zakresu bezpieczeństwa. 

Prezes OSP 
w Tychowie Starym.

Zrealizowany.

25 Przygotowanie jednostek
OSP do działań ratowniczo 
- gaśniczych poprzez 
remont strażnicy 
w Tychowie Nowym

15 375,00 zł MSWiA 
9 000,00 zl

09-12.2019 
Gmina Mirzec

Referat Inwestycji. Zrealizowany.

26 Przygotowanie jednostek
OSP do działań ratowniczo 
- gaśniczych poprzez 
remont strażnicy 
w Jagód nem____________

23 616,00 zł MSWiA 
22 000.00 zł

Referat Inwestycji.09-12.2019 
Gmina Mirzec

Zrealizowany.
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Zapewnienie gotowości 
bojowej jednostek ochrony 
przeć i wpożaro wej 
włączonych do KSRG 
poprzez remont strażnicy w 
Mircu

27 34 392,00 zł Krajowy System 
Ratowniczo- Gaśniczy 

9 000,00 zł

10-12.2019 
Gmina Mirzec

Zarząd OSP. Zrealizowany.

Zapewnienie gotowości 
bojowej jednostek ochrony 
przeć i wpożaro wej 
włączonych do KSRG 
poprzez remont strażnicy w 
Tychowie Starym

28 35 140,44 zł Krajowy System 
Ratowniczo- Gaśniczy 

20 000,00 zł

10-12.2019 
Gmina Mirzec

Zarząd OSP. Zrealizowany.

29 Zakup agregatu 
prądotwórczego 
o mocy 12,8kW dla OSP 
Trębowiec

19 989.96 zł MSWiA 
9 000,00 zł

09-10.2019 
Gmina Mirzec

Samodzielne stanowisko 
(OIN), Prezes OSP 

w Trębowcu.

Zrealizowany.

30 Zakup agregatu 
prądotwórczego 
o mocy 17,6kW dla OSP 
Ostrożanka

22 980,09 zł KSRG- 6 000,00 zł 
WFOŚiGW -5 000.00 zł

09-10.2019 
Gmina Mirzec

Samodzielne stanowisko 
(OIN),

Prezes OSP w Ostrożance.

Zrealizowany.

Wyposażenie jednostek 
OSP
z terenów wiejskich w 
sprzęt ratowniczy, 
ratowniczo - gaśniczy i 
umundurowanie bojowe z 
wyłączeniem zakupu 
wozów strażackich - OSP 
Tychów Stary__________

31 7 500,00 zł FSUSR -7 000,00 zł Samodzielne stanowisko 
(OIN), Prezes OSP 

w Tychowie Starym.

Zrealizowany.09-11.2019 
Gmina Mirzec
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32 Przygotowanie jednostek 
OSP do działań ratowniczo 
-gaśniczych poprzez 
doposażenie

12 373,00 zł MSWiA- 1 115.00 zł 
MSWiA-1 115.00 zł 
KSRG- 5 265,00 zł 
KSRG- 4 878,00 zł

09-1 1.2019 
Gmina Mirzec

Zarządy OSP. Zrealizowany.

RPO WS 
na lata 2014-2020 

125 376.07zł środki 
wydatkowane 

w 20l9r

TAK dla TIK w Gminie
Mirzec

33. 2 036 521,20 zł 2018-2020 
Akademia 

Przedsiębiorczości 
(partner wiodący) / 

CUW/gminne szkoły

Wniosek przygotowany 
i realizowany przez 

Akademię Przedsiębiorczości 
ze Starachowic we 
współpracy z CUW 

w Mircu.

W trakcie realizacji.

Utworzenie Klubu
Dziecięcego Bączek 
w Tychowie Starym

34 890 614,04 zł RPO WS na lata 2014-2020 
752 014,04 zł

2020-2021 
CUW/ Referat 

inwestycji

Wniosek przygotowany przez 
firmę Graczkowski Dotacje 
przy współudziale CUW w 

Mircu.

W trakcie realizacji.

e-pracownie WŚ SP 
Tychów Nowy, SP Tychów 
Stary

35 79 988.00 zł Urząd Marszałkowski 
Województwa 

Świętokrzyskiego 
63 990,04 zł

2019 CUW w Mircu/ gminne 
szkoły.

Zrealizowany.
CUW/ gminne szkoły

Szkolne pracownie
informatyczne - pomoc 
rzeczowa (pomoce 
dydaktyczne - roboty)

36 2 136,00 zł Urząd Marszałkowski 
Województwa 

Świętokrzyskiego 
2 136,00 zł

2019 Wniosek przygotowany 
UM WŚ.

Zrealizowany.
CUW/ gminne szkoły

Narodowy program
rozwoju czytelnictwa

37 11 200,00 zł MEN
8 960,00 zł

2019
CUW/gminne szkoły 

podstawowe

Wniosek przygotowany 
i raportowany przez CUW.

Zrealizowany.

Aktywna tablica38 33 000,00 zł MEN
26 400,00 zł

2019 Wniosek przygotowany 
i raportowany przez CUW w 

Mircu.

Zrealizowany.
CUW
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39 Umiem pływać 4 600.00 zł 
(dowóz Gmina 

Mirzec)

SZS Kielce (pokrycie 
kosztów nauki pływania)

Wniosek przygotowany 
i raportowany przez CU W w 

Mircu i gminne szkoły 
podstawowe (SP w Mircu 
i SP w Tychowie Starym).

Zrealizowany.marzec-czerwiec
2019

SZS Kielce/ Gmina 
Mirzec-partner

40 Program SKS 15 800.00 zł MEN
14 000,00 zł

2019
CU W/szkoły 
podstawowe

Wniosek przygotowany 
i raportowany przez CU W w 

Mircu i gminne szkoły 
podstawowe.

Zrealizowany.

Wyposażenie pracowni
przedmiotowych

41 31 009.00 zł Subwencja oświatowa 
31 009,00 zł

2019
CUW/szkoły
podstawowe

Wniosek przygotowany 
i raportowany przez CU W w 

Mircu i gminne szkoły 
podstawowe.

Zrealizowany.

Wyposażenie szkół
w podręczniki i materiały 
edukacyjne

42 62 299,59 zł MEN 2019
CUW/szkoły
podstawowe

Wniosek przygotowany 
i raportowany przez CU W w 

Mircu i gminne szkoły 
podstawowe.

Zrealizowany.

62 299,59 zł

Realizacja gminnego
programu usuwania azbestu 
na terenie gminy Mirzec 
w 20l9r

43 78 172,19 zł WFOSiGW 
78 172,19 zł

01.08.2019- 
18.10.2019 

Gmina Mirzec

Referat Gospodarki 
Komunalnej, Rolnictwa 
i Ochrony Środowiska.

Zrealizowany. 
100% dotacji.

Remont nagrobka 
zlokalizowanego przy 
drodze powiatowej nr 
0563T Mirzec - Wąchock 
po lewej stronie

44 I 107,00 zł Urząd Wojewódzki 
400,00 zł

09.2019 
Gmina Mirzec

Referat Gospodarki 
Komunalnej, Rolnictwa 
i Ochrony Środowiska .

Zrealizowany.

Usuwanie odpadów' z folii
rolniczych, siatki i sznurka 
do owijania balotów, 
opakowań po nawozach.

45 NFOSiGW 
4 516,00 zł

01.09.2020- 
I5.10.2020r 

Gmina Mirzec

Referat Gospodarki 
Komunalnej, Rolnictwa 
i Ochrony Środowiska.

W trakcie realizacji. 
Dotacja do 500,00 zł do 
1 Mg odpadów.
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Budowa mikroinstalacji 
odnawialnych źródeł 
energii w Gminie 
Starachowice

46 551 576,16 zł RPO WS na lata 2014-2020 
303 547,20 zł

2020
Gmina Starachowice 

przy współudziale 
Gmina Mirzec na 

swoim terenie

Gmina Starachowice przy 
współudziale Gminy Mirzec 
(Referat Inwestycji Referat 
Gospodarki Komunalnej, 

Rolnictwa
i Ochrony Środowiska).

W trakcie realizacji. 
Wartość projektu 
oszacowana na dzień 
podpisania porozumienia. 
Dofinansowanie 303 
547,20zł. Wkład własny 
mieszkańców biorących 
udział w projekcie 248 
028.96zł. RPO WŚ.

47 Termomodernizacja
budynków OSP .łagodne i 
OSP Osiny

624 548,26 zł RPO WS na lata 2014-2020 
480 755,3 1 zł

2019-2020 
Gmina Mirzec

Graczkowski Dotacje 
Sp. z o.o., Referat Inwestycji.

W trakcie realizacji.

Budowa Otwartej Strefy 
Aktywności w 
miejscowości Ostrożanka

48 17 022,58 zł Ministerstwo Sportu 
i Turystki

2019
Gmina Mirzec

Referat Inwestycji, 
Samodzielne stanowisko ds. 
pozyskiwania środków z UE 

oraz innych źródeł 
zewnętrznych.

Zrealizowany

Podniesienie walorów
użytkowych remizy OSP 
w Jagód nem

49 12 500,00 zł Województwo 
Świętokrzyskie „Wsparcie 
funkcjonowania obszarów 

wiejskich poprzez 
zwiększenie potencjału 

jednostek OSP”

2019
Gmina Mirzec

Referat Inwestycji, 
Samodzielne stanowisko ds. 
pozyskiwania środków z UE 

oraz innych źródeł 
zewnętrznych.

Zrealizowany.

50 Gminna linia 
komunikacyjna Tychów 
Stary Podlesie-Tychów 
Stary Podlesie

Dopłata do 
I wozokilometra 

w wysokości 
1.00 zł.

Fundusz rozwoju 
przewozów autobusowych 
o charakterze użyteczności 

publicznej.

2019
Gmina Mirzec

Referat Inwestycji, 
Samodzielne stanowisko ds. 
pozyskiwania środków z UE 

oraz innych źródeł 
zewnętrznych.

Zrealizowana.
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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 Jagódnem.
Zakres świadczeń to:

1. podstawowa opieka zdrowotna w warunkach ambulatoryjnych i domowych.
2. stomatologia.
3. ginekologia,
4. badania diagnostyczne.

W roku 2019 SPZOZ Mirzec udzielił 35.846 porad lekarskich, w tym 26.286 porad 
w Mircu i 9.560 w Jagodnem. W podstawowej opiece zdrowotnej udzielono 31.720 porad, 
w stomatologii 3.045, a w ginekologii 1.081. Najwięcej porad w podstawowej opiece 
zdrowotnej udzieliła doktor Elżbieta Tunia-Niewczas- w Mircu i w Jagodnem -ogółem 8.366. 
Doktor Marian Zieleń udzielił 6.255 porad, doktor Janusz Krupa 7.319 porad, doktor Ewa 
Swalska-Sokołowska 2.855 porad, doktor Maria Kucińska 2.891 porad, doktor Tomasz 
Dziumowicz 1.286 porad. Pozostali lekarze - Barbara Saletra. Artur Piega. Agnieszka 
Lęgownik - udzielili poniżej tysiąca porad. Doktor Jarosław Bilski wykonał 408 badań USG. 
W stomatologii doktor Barbara Jaworska przyjęła 487 pacjentów a doktor Elżbieta Augustyn 
2.381 pacjentów, doktor Iwona Wiśniewska 136 pacjentów a doktor Katarzyna Woźniak 
41 pacjentów.

Łączna liczba deklaracji złożonych do lekarza i pielęgniarki to 15.620 a liczba pacjentów 
to około 6 tysięcy osób. Do lekarza POZ podpisało deklaracje 5.967 osoby, do pielęgniarki 
środowiskowej 5.999 pacjentów, do położnej środowiskowej 2.861 pacjentek, do higieny 
szkolnej 793 uczniów.

Lekarz w domu pacjenta był 265 razy. pielęgniarka środowiskowa wykonała 3.180 wizyt 
domowych a w gabinecie przyjęła 1.609 pacjentów. Położna środowiskowa w domach 
u pacjentek była 282 razy, a w gabinecie obsłużyła 860 pacjentek. Pielęgniarka szkolna 
wykonała 2.252 testów i badań przesiewowych oraz 2.864 świadczeń profilaktycznych.

Do poradni specjalistycznych wydano w 2019 roku 6.819 skierowań. Najwięcej 
skierowań wydała doktor Elżbieta Tunia-Niewczas - 2.742, doktor Marian Zieleń -1.348, 
a doktor Janusz Krupa -1.868.

Laboratorium SP ZOZ w roku 2019 wykonało badania diagnostyczne 3.330 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 2019 wykonano badanie EKG u 552 pacjentów.
Ponadto w 2019 roku zarejestrowano 19 Kart EKUZ. Kontrakt w stomatologii w Mircu 

wykonano w 61,79%, a w Jagodnem w 99,83%. W ginekologii kontrakt wykonano w 86.47%. 
Niski poziom wykonania kontraktów wiąże się z przerwami w świadczeniu usług w związku 
z remontem ośrodka zdrowia.

W roku 2019 SP ZOZ zatrudniał siedemnastu pracowników na pełnych etatach oraz 
siedmiu lekarzy i jednego diagnostę laboratoryjnego na umowach kontraktowych i 2 lekarzy na 
umowę zlecenie. Na umowę zlecenie zatrudniony był jeden pracownik gospodarczy, jeden 
inspektor danych osobowych i księgowa.



Poniższa tabela przedstawia realizację efektów prowadzonej działalności przez SPZOZ 
OZ w Mircu w latach 2018-2019.

20192018
35 846 porad, w tym: 
Mirzec -26 286.
Jagodne - 9 560

• Podstawowa opieka 
zdrowotna - 31 720;

36 276 porad, w tym: 
Mirzec-26 313,
Jagodne - 9 963

• Podstawowa opieka 
zdrowotna-31 457;

Liczba udzielonych 
porad lekarskich

• Stomatologia - 3 045;
• Ginekologia-1 081.

• Stomatologia - 3 662;
• Ginekologia-1 157.

Elżbieta Tunia-Niewczas - 8 366;Elżbieta Tunia-Niewczas - 7 986; 
Marian Zieleń - 6 293;
Janusz Krupa - 5 539;
Ewa Swalska- Sokołowska -

Liczba udzielonych 
porad w podstawowej 
opiece zdrowotnej 
(POZ)

Marian Zieleń - 6 255;
Janusz Krupa - 7 319;
Ew'a Swalska- Sokołowska - 2
855;
Maria Lucińska - 2 891; 
Tomasz Dziumowicz- 1 286. 
Pozostali pracujący lekarze 
udzielili poniżej tysiąca porad.

3 929;
Maria Lucińska - 3 580: 
Tomasz Dziumowicz - I 466. 
Pozostali pracujący lekarze 
udzielili poniżej tysiąca porad.

408 badań352 badaniaLiczba badań USG
Barbara Jaworska - 487 osób; 
Elżbieta Augustyn - 2 381 osób: 
Iwona Wiśniewska - 136 osób;

Barbara Jaworska - 1 205 osób; 
Elżbieta Augustyn - 2 457 osób.

Stomatologia

Katarzyna Woźniak-41 osób.
15 620 deklaracji, w tym: 
Lekarz - 5 967,
Pielęgniarka środowiskowa - 
5 999.

15 723 deklaracji, w tym: 
Lekarz - 5 974.
Pielęgniarka środowiskowa - 
6 009,
Położna środowiskowa - 2 880, 
Higiena szkolna - 860.

Liczba deklaracji 
złożonych do lekarza 
i pielęgniarki

Położna środowiskowa - 2 861, 
Higiena szkolna - 793.

Lekarz - 265 w izyt. 
Pielęgniarka środowiskowa - 
3 180 wizyt.
Położna środowiskowa - 282

Lekarz - 174 wizyty. 
Pielęgniarka środowiskowa - 
3 922 wizyty.
Położna środowiskowa - 391

Liczba wizyt 
domowych

wizyty.wizyt.
Pielęgniarka środowiskowa - 
I 609 wizyt.
Położna środowiskowa - 860

Pielęgniarka środowiskowa - 
2 006 wizyt.
Położna środowiskowa - 736 
wizyt.

Liczba wizyt 
w gabinecie

wizyt.
2 2522 202Liczba testów i badań 

przesiewowych
2 8641 405Liczba świadczeń 

profilaktycznych

68195 320Liczba skierowań do 
poradni
specjalistycznych
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552804Liczba badań EKG
19Zarejestrowane Karty 

EKUZ
57

Wykonanie kontraktu • Stomatologia:
- Mirzec: 61.79%
- .łagodne: 99,83%

• Ginekologia: 86.47%

• Stomatologia:
- Mirzec: 99.87% 
-.łagodne: 100.79%

• Ginekologia: 92,28%
Zatrudnienie 
w SP ZOZ

• 17 pracowników na 
pełnych etatach.

• 7 lekarzy oraz diagnosta 
laboratoryjny na. 
umowach kontraktowych

• 2 lekarzy na umowę 
zlecenie,

• pracownik gospodarczy 
oraz inspektor danych 
osobowych na umowę 
zlecenie,

• księgowa i asystentka 
księgowej.

• 19 pracowników na 
pełnych etatach.

• 7 lekarzy oraz diagnosta 
laboratoryjny na umowach 
kontraktowych,

• 2 lekarzy na umowę 
zlecenie,

• pracownik gospodarczy 
oraz inspektor danych 
osobowych na umowę 
zlecenie,

• księgowa i księgowa 
kasjer.

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: świadczeniach rodzinnych; o pomocy osobom uprawnionym 
do alimentów: o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie: o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej; o systemie ubezpieczeń społecznych i powszechnym ubezpieczeniu 
zdrowotnym; innych ustaw.

Kadra GOPS lata 2018-2019.
Rok 2019Nazwa stanowiska Rok 2018

Kierownik 1
Pracownik socjalny 5 5
Pracownik administracyjno- 
biurowy

2 1

Główny księgowy
Aspirant pracy socjalny 10
Opiekunka domowa 66
Starszy opiekun 
Koordynator w Klubie 
Senior +

1 (3/4 etatu)0

Opiekun w Klubie Senior + 0 1 (1/4 etatu)
18Razem 16
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Zatrudnienie w roku 2019r. wzrosło o 2 osoby w związku z realizacją nowego zadania 
„Działalność Klubu Senior + w Mircu” i zatrudniono Starszego Opiekuna- Koordynatora 
w Klubie Senior + oraz Opiekuna w Klubie Senior + .

Zadania określone w ustawie o pomocy społecznej w latach 2018-2019

Zadania określone w ustawie o pomocy społecznej

250
220.j:

'O
c/l 190 ■160o
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70□ 40
10 Dożywianie 

dzieci w 
szkołach i 

przedszkola

Usługi 
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Zasiłki 
celowe na 

zakup 
posiłków

Zasiłki
okresowe

Zasiłki
celoweZasiłki stałe

ch

■ Rok 2018 131 191 2867 53 73

■ Rok 2019 47 52 52 83 126 37

Z analizy powyższych danych wynika, że w 2019r. zmniejszyła się liczba świadczeń 
pieniężnych z pomocy społecznej, a widoczny jest wzrost liczby osób korzystających z usług 
opiekuńczych.

Zadania zlecone realizowane na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych 
oraz ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i funduszu 
alimentacyjnym w latach 2018-2019.

Zadania zlecone relizowane przeć Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
ze względu na liczbę świadczeń
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235 464■ Rok 2018 150 572 4 730 1440 8139 9805 71
34690 241■ Rok 2019 64 131 558 47390 4291 12153

W roku 2019 zwiększyła się liczba świadczeń wychowawczych ze względu na zmianę 
kryterium dochodowego.
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi działania związane z pracą Zespołu 
Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Dane za łata 2018-2019.

Rok 2019Rok 2018
Liczba rodzinLiczba rodzinPraca Zespołu 

Interdyscyplinarnego 4212

W zw iązku ze zmianą przepisów wzrosła w roku 2019r. liczba Niebieskich Kart.
1) ..Niebieska Karta „A’Xdotyczy osoby wobec, której istnieje podejrzenie, że stosuje się 

przemoc) - Liczba kart: w roku 2018 -18, w roku 2019-50.
2) „Niebieska Karta „C” (dotyczy osób doznających przemocy) -Liczba kart w roku 2018- 12. 

w roku 2019-31.
3) „Niebieska Karta „D” (dotyczy osób stosujących przemoc) -Liczba kart: w roku 2018- 10, 

w roku 2019- 29.

Obowiązująca od 1 stycznia 2012r. ustawa z dnia 9 czerwca 201 1 r. o wspieraniu rodziny 
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.

Rok 2019Rodzaj pieczy zastępczej Rok 2018
Liczba dzieciLiczba dzieci

3Placówka Opiekuńczo- 
Wychowawcza

3

4Rodzina zastępcza 5

3Rodzinny Dom Dziecka 3

Jczba dzieci w pieczy zastępczej została prawie na niezmiennym poziomie.

Opieka asystenta rodziny w latach 2018-2019.
Rok 2019Rok 2018

Liczba rodzinLiczba rodzinAsystent rodziny
89

GOPS prowadzi również działania w stosunku do dłużników alimentacyjnych 
z terenu Gminy Mirzec oraz na wniosek innych gmin. Współpracuje w tym celu między innymi 
z Policją. Prokuraturą i Powiatowym Urzędem Pracy w Starachowicach. Porównanie w latach 
2018-2019r. liczba dłużników alimentacyjnych wobec, których były podejmowane działania 
na terenie Gminy Mirzec.

Rok 2019Rok 2018Liczba dłużników wobec, 
których podejmowano 

działania
1926

Jczba dłużników alimentacyjnych zmniejszyła się w roku 2019 ze względu na 
przemieszczanie się dłużników do innych Gmin.
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GOPS w Mircu realizuje zadania wynikające z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. 
W latach 2018-2019 przedstawiając się następująco_________ __________________________

Karta Dużej Rodziny Rok 2019Rok 2018
226Liczba kart tradycyjnych 57
59Liczba kart elektronicznych 3

Od 2019r. GOPS realizuje ..Starachowicką Kartę Seniora" i wydał 233 karty.

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

W roku 2018r. i 2019r. liczba wytypowanych osób była na takim samym poziomie - 10 osób. 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zajmował się również organizacją wypoczynku letniego 
dla dzieci. Liczba dzieci uczestniczących w koloniach profilaktycznych w roku 2018- 4. 
a w roku 2019 - 7. Liczba dzieci uczestniczących w koloniach organizowanych przez 
Kuratorium Oświaty w roku 2018 wynosiła 6. a w roku 2019-4.

Organizacja i Pomoc w spotkaniach .,Dzień Seniora” oraz ..Spotkanie 
Bożonarodzeniowe” dla osób samotnych z terenu Gminy Mirzec. Liczba uczestników 
biorących udział w Dniu Seniora w roku 2018- 57 osób. a w roku 2019- 64 osoby. Liczba 
uczestników biorących udział w Spotkaniu Bożenarodzeniowym w roku 2018- 37 osób, rok 
2019 liczba osób wynosiła-32.

GOPS realizuje także zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
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 2018 Rok 2019
Liczba osób korzystających 

z porad terapeuty ds. przemocy
10754

Liczba osób korzystających 
z porad psychologa dziecięcego

151 148

Liczba osób korzystających 
z porad ds. uzależnień

148144

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej bierze również udział w Programie Operacyjnym 
Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 w ramach „Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej 
Potrzebującym”. Podprogram 2017 - trwał od sierpnia 2017r.- czerwca 2018r„ Podprogram 
2018 trwał od sierpnia 2018r.- do czerwca 2019r. Podprogram 2019 trwa od grudnia 2019r.

Podprogram 2019Dane osób 
korzystających z 
POPŻ 2014-2020

Podprogram 2017 Podprogram 2018

Liczba rodzin 164 112 177
354Liczba osób 400 200
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Podprogram 2017-2019
600 ■ Podprogram 2017

■ Podprogram 2018 
Podprogram 2019

•C

o 400 

| 200
~
c 0
rs Rodziny

Podział ze wzlędu na rodziny oraz osoby korzystające z POPŻ 
2014-2020

£

W 2019 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mircu pozyskał środki w ramach 
Programu Wieloletniego „Senior+“ na lata 2015-2020, Edycja 2019, Moduł II - Zapewnienie 
funkcjonowania Klubu SeniorK W roku 2018 oraz w roku 2019 z usług Klubu Senior+ 
korzystało 20 Seniorów. Od września 2019r. ruszył Partnerski Projekt „Usługi społeczne dla 
rodziny*' finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w którym zostało 
sfinansowane dodatkowe 10 miejsc w Klubie Senior + w Mircu. Ponadto Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 2019r. pozyskał środki na asystenta rodziny i asystenta osoby 
niepełnosprawnej.

X. OCHRONA ŚRODOWISKA I ROLNICTWO.

1. Ochrona środowiska naturalnego

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska, realizacja polityki ochrony środowiska 
jest prowadzona na podstawie strategii rozwoju, programów i dokumentów programowych oraz 
za pomocą gminnych programów ochrony środowiska. Gmina Mirzec posiada sporządzony 
w 2017r. „Program Ochrony Środowiska Gminy Mirzec na lata 2017 
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 październiku 2019r.

2020

1.1 Ochrona klimatu i jakości pow ietrza
Gmina Mirzec posiada aktualny Plan Gospodarki Niskoemisyjnej uchwalony przez Radę 

Gminy 29 czerwca 2016r. Cel główmy PGN-u został zdefiniowany jako „Poprawa 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 2019 roku podjęto następujące
działania:

1) Termomodernizacja budynków JST z obszaru gminy Mirzec z zastosowaniem OZE-ogniw 
fotowoltaicznych o mocy (5-12kW). Celem termomodernizacji jest zmniejszenie 
zapotrzebowania na ciepło, zmniejszenie emisji pyłu PM 10. zmniejszenie emisji pyłu 
PM 2,5, zmniejszenie emisji B(a)P {zadanie z obszaru realizacja inwestycji gminnych);

2) Budowa i modernizacja dróg powiatowych na terenie gminy Mirzec {zadanie z obszaru 
realizacja inwestycji gminnych);

3) Budowa i modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Mirzec {zadanie z obszaru 
realizacja inwestycji gminnych);
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4) Monitoring ciągły jakości powietrza poprzez zainstalowany czujnik jakości powietrza 
„Airly” na terenie gminy Mirzec, monitoring ciągły przez stronę internetową: 
https://airlv.eu/map/pl/#51.13742.21.0565842235 lub guzik znajdujący się na stronie 
Gminy Mirzec;

5) Informowanie 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".

1.2. Zagrożenia hałasem
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 modernizację dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Mirzec {zadanie 
z obszaru 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 elektroenergetyczne 
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. Występujące w obrębie stacji bazowej telefonii 
komórkowej anteny emitują niejonizujące promieniowanie elektromagnetyczne, wytwarzane 
w czasie ich pracy. Częstotliwość emitowania pól elektromagnetycznych waha się w granicach 
od 30 kHz do 300 GHz. Stacje telefonii komórkowej wytwarzają pola elektromagnetyczne 
wypromieniowywane na bardzo dużych wysokościach, w miejscach niedostępnych dla ludzi. 
Na terenie gminy Mirzec zlokalizowano punkt monitoringowy służących 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. Wyniki 
powyższych badań wskazują, że na terenie gminy Mirzec nie występują zagrożenia ze strony 
promieniowania elektromagnetycznego w roku 2019r.

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 położenie gminy na dwóch obszarach JCWPd (Jednolite
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Części Wód Podziemnych), przedstawione są wyniki monitoringu w dwóch punktach 
pomiarowych obszaru JCWPd nr 102 oraz w jednym punkcie pomiarowym obszaru JCWPd nr 
86. Na terenie gminy Mirzec oceniono wody wgłębne jako wody klasy 11 i 111 czyli wody 
zadowalającej 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 III czyli wody zadowalającej jakości, w których wartości elementów 
fizykochemicznych potwierdzają znaczący wpływ działalności człowieka, w tym występującej 
w roku 2019 suszy.

1.4.2. Wody powierzchniowe
Pod względem hydrograficznym gmina Mirzec jest położona w obrębie dwóch zlewni 

drugiego rzędu - zlewni rzeki Iłżanki oraz rzeki Kamiennej. Rzeki na obszarze gminy zaliczają 
się do grupy rzek wyżynnych o deszczowo 
i koncentracji odpływu w okresie nieregularnych wezbrań wiosennych. Na terenie gminy 
istnieje kompleks niewielkich stawów na strudze Małyszyniec w miejscowości Małyszyn oraz 
małe zbiorniki wodne w rejonie Mirca i Gadki. Na terenie gminy znajdują się obszary 
6 - ciu Jednolitych Części Wód Rzecznych. Największą część terenu gminy Mirzec zajmuje 
JCWP o nazwie Iłżanka 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 2019r. 
zrealizowano:
W ramach funduszu sołeckiego wykonano konserwację i odbudowę rowów melioracyjnych na 
terenie sołectwa Tychów Stary. Zakres robót obejmował: odmulanie/ pogłębianie mechaniczne 
rowów' melioracyjnych oraz potoku, ręczne koszenie traw na skarpach, wycinanie / 
karczowanie zakrzaczeń, rozplantowanie odkładu, naprawę/ demontaż i montaż/ czyszczenie 
przepustów usytuowanych na row-ach melioracyjnych, w tym potoku. Za kwotę 59 062,00 zł 
wykonano konserwację na około 70% istniejących urządzeń melioracyjnych sołectwa Tychów' 
Stary. Dla porównania w 2018r. Gmina Mirzec udzieliła dofinansowania do robót związanych 
z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych na terenie gminy Mirzec dla wówczas 
funkcjonującej Gminnej Spółki Wodnej. Dofinansowanie udzielono w kwocie 
25 000.00 zł., która stanowiła 95% wartości poniesionych kosztów zadania. Rezultaty jakie 
osiągnięto, to konserwacja i udrożnienie głównych rowów melioracyjnych w'raz 
z przepustami w sołectwach Gadka i Trębowiec.

gruntowym reżimie zasilania

1.5. Gospodarka wodno-ściekowa
Całkowita długość sieci wodociągowej na terenie gminy Mirzec na dzień 31.12.2019r. 

wynosi 99,29 km. natomiast długość sieci kanalizacyjnej to 102,24 km. Wskazane długości 
sieci są takie same jak na dzień 31.12.2018r. 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 Osiny-Majorat podłączona jest 
do wodociągu Nowy Mirów, należącego do Gminy Mirów. Do pozostałego obszaru gminy 
Mirzec woda jest dostarczana z ujęcia „Trębowiec".

Gmina Mirzec należy do aglomeracji Starachowice o równoważnej liczbie 
mieszkańców 95 000. z oczyszczalnią ścieków w Starachowicach. W skład aglomeracji 
wchodzą gmina Mirzec, Wąchock. Starachowice. Wybudowana sieć kanalizacyjna umożliwia
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wykonanie ok. 1612 przyłączy. Na dzień 31.12.2019r. wykonanych zostało 1256 przyłączy 
kanalizacyjnych do budynków zamieszkałych oraz 41 przyłączy do budynków 
niezamieszkałych. Na dzień 31.12.2018r. wykonane były 1194 przyłącza do budynków 
zamieszkałych oraz 40 przyłączy do budynków niezamieszkałych.
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Ilość wykonanych przyłączy do sieci kanalizacyjnej w latach 2018-2019

W związku z brakiem naboru wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu gospodarki 
wodno- ściekowej w NFOŚiGW w Warszawie , Gmina Mirzec w 2018r. podjęła rozmowy 
z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Starachowicach oraz NFOŚiGW 
w Warszawie w sprawie rozszerzenia projektu nr P01S.02.03.00-00-0150/16 pn. 
"Modernizacja części osadowo - biogazowej oczyszczalni ścieków w Starachowicach" 
o budowę kanalizacji w Gminie Mirzec w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko 2014-2020. W dniu 12.07.2019r. wniosek dotyczący rozszerzenia wskazanego 
projektu został złożony przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Starachowicach 
w NFOŚiGW w Warszawie.
Kanalizacja sanitarna planowana do wykonania z własnych środków' oraz środków 
NFOŚiGW w Warszawie, obejmuje następujące miejscowości:
1. Osiny od nr 1 do nr 33, Osiny Majorat od nr 7 do nr 13
2. Ostrożanka od nr 1 do nr 30 oraz od nr 60 do nr 90
3. Budowa sięgaczy kanalizacji sanitarnej pod drogami powiatowymi i gminnymi

W dniu 30.08.2019r. Gmina Mirzec złożyła również wniosek o przyznanie pomocy dla 
operacji typu "Gospodarka wodno - ściekowa" w ramach funduszy z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pn. ..Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na 
terenie Gminy Mirzec - etap II”. Zadanie obejmuje wykonanie 50 szt. przydomowych 
oczyszczalni ścieków na terenie miejscowości: Gadka, Tychów Stary oraz Mirzec - Czerwona. 
Mirzec - Ogrody. Mirzec - Majorat, Mirzec - Podkowalów, Mirzec ul. Langiewicza. Realizacja 
projektu będzie współfinansowana przez właścicieli nieruchomości w wysokości 15 % kosztów 
całkowitych inwestycji + podatek VAT. Obecnie została podpisana umowa o dofinansowanie 
i przygotowywany jest przetarg o udzielnie zamówienia na realizację zadania. Na dzień 
31.12.2019r. na terenie gminy Mirzec wybudowanych jest 112 przydomowych oczyszczalni 
ścieków, a ich ilość względem roku 2018 nie wzrosła.
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Na terenie gminy Mirzec nie wykonano kanalizacji sanitarnej w następujących 
miejscowościach: Osiny od nr I do nr 33. Osiny-Majorat od nr 1 do nr 15, Osiny-Mokra Niwa 
od nr 23 do 28. Trębowiec-Krupów od nr 2 do nr 22, Mirzec-Czerwona. Ostrożanka od 
nr 1 do nr 30, Ostrożanka od nr 60 do nr 98, Mirzec - Podkowalów, Mirzec u. Langiewicza 

(nr 41 A.43.45.47,49 oraz od nr 52 do 92). Gadka Majorat od nr 234 do nr 265. Tychów Stary 
(Podlesie), Krzewa. Mieszkańcy gminy Mirzec w miejscowościach nie objętych kanalizacją 
sanitarną chcąc prowadzić prawidłową gospodarkę wodno - ściekową zgodnie z art. 5 ust. 

1 pkt. 2) ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach mają 
obowiązek wyposażyć nieruchomość w zbiornik bezodpływowy lub w przydomową 
oczyszczalnię ścieków i korzystać z taboru asenizacyjnego. W okresie od l.0l.2019r. do 
31.12.20l9r. z terenu gminy Mirzec odebrano taborem asenizacyjnym 5430,2m-’ nieczystości 
ciekłych, natomiast w 2018r. było to 6083.08 nT.

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 .łagodne. W dolinach strugi 
Trębowiec 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 zlokalizowany jest niewielki fragment złoża piasków formierskich o nazwie
„Zębiec".

Obecnie w granicach gminy Mirzec nie ma wyznaczonych obszarów terenów górniczych 
ani nie występują udokumentowane kompleksy podziemnego składowania dwutlenku w'ęgla. 
Według danych Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego 
na obszarze gminy Mirzec istnieją obecnie dwa udokumentowane złoża kopalin - kruszyw 
naturalnych „Jagodne" i „Jagodne 1" zlokalizowane w miejscowości Jagodne oraz dodatkowo 
dwa złoża kruszyw naturalnych: „Osiny-Polany' na granicy z gminą Wierzbica i złoże piasków' 
formierskich „Zębiec" na granicy z gminą Iłża.

Żadne z wymienionych złóż nie jest 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. Ostatnie badania składu 
chemicznego gleb wykonano w okresie od 20.02.2014r. do 15.07.2014r. przez Okręgową Stację 
Chemiczno-Rolniczą w Kielcach na zlecenie Urzędu Gminy Mirzec. Pobrano 259 próbek z 55 
gospodarstw. W sumie przebadano powierzchnię użytków rolnych wynoszącą 230.77 ha, na 
której określono kategorię agronomiczną gleby jako lekką we wszystkich pobranych próbkach. 
Wyniki otrzymanych analiz zobrazowały' niską jakość gleb na terenie gminy, wpływającą na 
ograniczenia w uprawach oraz konieczność nawożenia i wapnowania gleb. Do końca roku 2019 
nie zlecano ponownego przeprowadzenia analizy składu chemicznego gleb na terenie gminy 
Mirzec.
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1.8. Gospodarka odpadami na terenie gminy Mirzec
W 2019r. usługę pn. „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych 

pochodzących z zamieszkałych nieruchomości położonych na terenie Gminy Mirzec w latach 
2019-2020” prowadził Wywóz Nieczystości Stałych ..Bratek" Ryszard Pogorzelski na 
podstawie umowy Nr UG.221.12.2018 zawartej w dniu 27 grudnia 2018r. Opłata jaką Gmina 
Mirzec ponosiła za świadczoną usługę wynosiła 38 988,00zł miesięcznie ( w 2018r. była to 
kwota 24 367.20zł) . Opłata była ryczałtowa, a jej łączny roczny koszt to 467 856,00zł 
(w 2018r. łączny roczny koszt wyniósł 292 406.40zł). Całkowity koszt funkcjonowania 
systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2019r. wyniósł: 565 744,48zł ( w 2018r. 
było to 358 278.07zł). Zgodnie z zapisami wyżej wymienionej umowy firma świadczyła usługę 
odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od dnia 01.01.2019r.

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. Od 
mieszkańców, którzy zadeklarowali zbiórkę selektywną odpady odbierane były dwa razy 
w miesiącu tj. w pierwszym terminie odpady komunalne zmieszane, czyli te które pozostają po 
segregacji, natomiast w drugim terminie wywożone są odpady segregowane - papier, plastik, 
metal, odpady ulegające biodegradacji i popiół. Szkło odbierane jest raz na kwartał. 
Mieszkańcy, którzy zadeklarowali zbieranie zmieszanych odpadów komunalnych gromadzili 
je w pojemniku, odpady te odbierane były raz w miesiącu. Ponadto w 2019r. zgodnie 
z harmonogramem trzy razy w roku z przed posesji odbierane były odpady wielkogabarytowe, 
opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz odpady niebezpieczne (między innymi 
zużyte baterie, przeterminowane leki, chemikalia). Na odpady powstałe z remontów 
prowadzonych przez mieszkańców wystawione zostały na poszczególnych sołectwach 
kontenery, także trzy raz w roku. 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 
przeterminowane leki.
Zgodnie ze złożonymi deklaracjami o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi nadzień 31.12.2019r. na terenie gminy Mirzec występowało 1972 gospodarstwa 
domowe o łącznej liczbie mieszkańców 7234. W 2018r. było to 1969 gospodarstw o łącznej 
liczbie mieszkańców 7316.

W związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 
z 2019r., poz. 2010 z późn. zm.) wprowadzającym obowiązek selektywnego zbierania 
powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych, na dzień 31.12.2019r. na terenie 
Gminy Mirzec 100% gospodarstw segregowało odpady. Łączna ilość odpadów komunalnych 
odebranych, przetransportowanych i zagospodarowanych z terenu gminy Mirzec przez Wywóz 
Nieczystości Stałych ..Bratek" Ryszard Pogorzelski w 2019r. wyniosła 1 177,190Mg. Biorąc 
pod uwagę zadeklarowaną ilość mieszkańców na dzień 31.12.2019r., wynoszącą 7234 osób, na 
1 mieszkańca przypadało 13.560kg odpadów'/miesiąc i 162,730kg odpadów/rok. W 2018r. 
odebrano z terenu gminy Mirzec 737.217 Mg odpadów (średnio 61.43 Mg/miesiąc), gdzie przy 
zadeklarowanej liczbiemieszkańców wynoszącej 7 316 osób. na 1 mieszkańca przypadało 8,40 
kg odpadów'/miesiąc i 100.8 kg odpadów/rok.
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W 2019r. na terenie Gminy Mirzec realizowany był również program usuwania 
wyrobów zawierających azbest. Prace obejmowały: demontaż i usunięcie 755 nr azbestu 
z dwóch nieruchomości, oraz usunięcie azbestu składowanego na pryzmie w' ilości 25327 nr - 
ze stu szesnastu nieruchomości. Łącznie w 20l9r. zostało usuniętych 26082 nr wyrobów 
zawierających azbest ze stu osiemnastu nieruchomości, co stanowi 286.902 Mg odpadów. 
Zadanie zrealizowała firma "HUBER" Wieczorek Hubert, ul. Powiśle 29, 24-100 Góra 
Puławska w okresie od 01.08.2019r. do 18.10.2019r., zgodnie z umową zawartą w dniu 
25.07.2019r. 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 78 172,19zł. Udzielona łączna kwota dotacji jaką uzyskała Gmina Mirzec to 78 
172,19zł na którą składa się dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Kielcach w wysokości 50,00% kosztów kwalifikowanych zadania tj. 
39 086.10zł oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszaw ie w wysokości 50.00% kosztów kwalifikowanych zadania tj. 39 086,09zł.

Realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest w latach 2018-2019

Całkowity
koszt

realizacji
zadania

Masa
usuniętego

azbestu

Uzyskane
dofinansowanie

Wkład 
Gminy 

Mirzec [zł]

Powierzchnia 
usuniętego 

azbestu [nr]

Ilość
zrealizowany 
ch wniosków

Rok
[zł][Mg] M

80089,2439999.9240089.3222349,00 245.8362018 113

78 172,1978 172.19286,902118 26082.002019
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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 roku, ustanowiono strefę ochrony miejsc rozrodu
i regularnego 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.
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 Iłżeckie, 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. Zw iązane jest to 
z dużym urozmaiceniem podłoża skalnego, rzeźby, 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 ekologicznego.
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 Iłża. Jego powierzchnia 
wynosi 2 349.18 ha. Obszar ten jest częścią rozległego kompleksu leśnego na Przedgórzu 
Iłżeckim tzw. Puszczy Iłżeckiej 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 i Górach Świętokrzyskich. Poza tym znajdują się tam rozległe płaty grądów, 
nawiązujące do ciepłych grądów na lessach. Mimo, iż ostoja ta położona jest 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 mierzonego 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 27.12.1986r.

na
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Drugim pomnikiem przyrody nieożywionej jest „odsłonięcie geologiczne” położone 
w odległości ok. 700 m na północ od wschodniego krańca zwartej zabudowy wsi Tychów Stary. 
Odsłonięcie stanowi północna ściana o wysokości ok. 15m i długości 150m. które pozostało 
po dawnej odkrywkowej kopalni rud żelaza "Mikołaj". W kopalni wydobywano środkowo- 
jurajskie rudy żelaza osiągające miąższość kilkunastu metrów. Status pomnika przyrody 
posiada od 02.10.1982r.
4) Ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i 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 szeroko 1 istny, 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 
orne. 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 harmonogramie 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 i niskotowarowa, a gospodarstwa rolne są rozdrobnione. Zaletą jest, 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 spraw ia, że rolnictw'o ekologiczne jest mniej 
wydajne. Rozwój intensywnego rolnictwa jest też powstrzymywany przez rozdrobnienie pól 
uprawnych. Charakterystycznym, choć zanikającym już. elementem krajobrazu jest 
historyczny układ pól tzw. „pasiaki świętokrzyskie”.

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 ON W 
(Obszary o Niekorzystnych Warunkach) wysokości 179.00 zł, wyjątek Jagodne i Trębowiec - 
264,00 zł.

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 południową jej część. Wśród użytków rolnych znajdujących się na terenie gminy 
przeważający udział mają grunty orne stanowiące ponad 43% wszystkich użytków gruntowych.
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Wśród użytków rolnych przeważają gleby IV, V i VI klasy. Wskaźnik bonitacji dla gleb 
w gminie Mirzec wynosi - 0.81.

Produkcyjność gleb wyrażająca się plonami jest niezbyt wysoka. Przewagę upraw 
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 firm 
z terenu kraju.

Na terenie gminy funkcjonuje kilka gospodarstw specjalizujących się w hodowli krów 
mlecznych oraz w hodowli bydła mięsnego. Dane ilościowe porównawcze 2018 rok do 2019 
roku dotyczące liczby zwierząt na terenie Gminy Mirzec.

na

1700
1600
1500
1400
1300
1200
1100

■ Bydło
■ Świnie

1000

Owce
■ Kozy

3-

2019 rok2018 rok

W porównaniu z rokiem 2018 pogłowie bydła spadło ogółem o 312 szt. i wynosi 1249 szt. 
Liczba trzody chlewnej w porównaniu z rokiem 2018 drastycznie spadła, bo aż o 204 szt. 
i wynosi jedynie 16 szt. na terenie całej gminy Mirzec.

Jednym z czynników ograniczających rozwój produkcji zwierzęcej jest niska wydajność 
produkcji roślinnej, wykorzystywanej na paszę dla inwentarza. Niski poziom technologii zbioru 
i konserwacji pasz oraz znaczne straty składników pokarmowych 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.

Rolnictwo ekologiczne.
W ostatnich latach rolnictwo w gminie staje się coraz bardziej zróżnicowane, 

popularność zdobywa rolnictwo ekologiczne. Rolnictwo ekologiczne to system 
gospodarowania o możliwie zrównoważonej produkcji roślinnej i zwierzęcej w ramach
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gospodarstwa, bazujący na środkach pochodzenia biologicznego i mineralnego 
nieprzetworzonych technologicznie. W systemie tym wyklucza się stosowanie syntetycznych 
nawozów mineralnych, pestycydów, regulatorów wzrostu i syntetycznych dodatków do pasz. 
Zasadniczym celem rozwoju rolnictwa ekologicznego jest produkcja żywności o jak 
najwyższej jakości, wolnej od syntetycznych środków ochrony roślin, nawozów syntetycznych, 
żywności nieskażonej przez GMO.

Wśród wszystkich gospodarstw wyróżnić można 38 gospodarstw ekologicznych 
(wzrost o 5 gospodarstw w porównaniu z rokiem 2018), 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.

Ponadto w roku 2019 na terenie gminy funkcjonowało 6 gospodarstw 
agroturystycznych jest to o dwa gospodarstwa więcej w porównianiu do roku 2018.

W gminie są również gospodarstwa specjalizujące się w uprawach warzyw i kwiatów pod 
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 piekarnicze w Mircu oraz zakład mięsny 
w Gadce. Na terenie gminy są także gospodarstwa zajmujące się pszczelarstwem, prowadzone 
zarówno hobbystycznie jak i profesjonalnie. Pasieki najczęściej działają na zasadzie pasiek 
stacjonarnych, a nie wędrownych. Pozyskiwane są różnorakie miody: rzepakowy, lipowy, 
akacjowy, wielokwiatowy, spadziowy czy gryczany.

Nawożenie mineralne i wapnowanie
W 2019 roku ruszył program priorytetowy pn. „ Ogólnopolski program regeneracji 

środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie", który wdraża Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej. Program realizowany będzie w latach 2019-2023. Obszar 
na regeneracje gleb planowany jest na co najmniej 250 tysiącach hektarów w skali całego kraju. 
O dofinansowanie mogą starać się właściciele gospodarstw o powierzchni do 75 hektarów, 
którzy udokumentują, że ich grunty mają odczyn PM mniejszy lub równy 5.5. Dofinansowanie 
działań regeneracyjnych dla danej działki ewidencyjnej będzie udzielone nie częściej niż raz na 
cztery lata.

Susza rolnicza.
W roku 2019 na terenie gminy Mirzec wystąpiła susza rolnicza. Do Urzędu Gminy 

wpłynęło łącznie 35 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 72/2019 z dnia II czerwca 2019r. Wojewody 
Świętokrzyskiego.

Opieka nad zwierzętami oraz zapobieganie bezdomności zwierząt.
Zgodnie zapisami ustawy o ochronie zwierząt Gmina Mirzec realizowała 

w 2019 roku „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt”. Program obejmował w szczególności psy i koty, w tym koty wolno żyjące oraz 
zwierzęta gospodarskie przebywające na terenie gminy Mirzec.
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W związku z zawartą umową ze schroniskiem, opiekę nad bezdomnymi zwierzętami 
zlecono Schronisku dla Zwierząt ..Baros" w Suchedniowie. W ramach umowy zapewniono 
opiekę 25 bezdomnym psom. w tym 16 dorosłym i 9 szczeniętom do 6 miesiąca życia, 
natomiast nie odnotowano przypadku potrzeby zapewnienia opieki kotom. Sprawowano 
również opiekę weterynaryjną. Powyższy program obejmował dofinansowanie do zabiegów 
sterylizacji lub kastracji psów i kotów posiadających właścicieli. Zabiegom poddano 109 
zwierząt, w tym 40 psów i 69 kotów. Całkowity 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.

Dla porównania w 2018r. opiekę zapewniono 13 dorosłym psom oraz 1 I szczeniętom do 
6 miesiąca życia. Prowadzono dofinansowanie do zabiegów sterylizacji lub kastracji psów 
i kotów posiadających właścicieli. Zabiegom poddano 103 zwierzęta, w tym 36 psów 
i 67 kotów. Koszt realizacji programu opieki nad zwierzętami w 2018r. wyniósł łącznie 
31 699,00 zł.

Usuwanie zwłok zwierząt niewiadomego pochodzenia.
W celu zachowania bezpieczeństwa publicznego gmina realizowała w 2019 roku odbiór, 

transport i przekazanie do unieszkodliwienia zwłok zwierząt niewiadomego pochodzenia, 
w tym dzikich i bezdomnych (ubocznych produktów zwierzęcych kat 1 i II). 
z miejsc publicznych położonych na terenie gminy Mirzec. Koszt usługi wyniósł łącznie 
2 160,00 zh Natomiast w 2018r. koszt wydatku na ten cel był identyczny jak w 2019r.

XI. PLANOWANIE PRZESTRZENNE.

Gmina Mirzec posiada uchwalony Uchwałą Rady Gminy w Mircu Nr XL11I/233/2010 
w dniu 16.07.201 Or. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Mirzec 
obejmujący obszar funkcjonalny A, ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego Nr 271, poz. 2756 w dniu 06.10.201 Or.
26 kwietnia 2019r. Rada Gminy w Mircu podjęła uchwałę Nr X/69/2019 w sprawie 
sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego 
obszar funkcjonalny A.
W dniu 08.08.2019r. została podpisana umowa z Panią Reginą Kozakiewicz Opałka z Kielc 
na opracowanie przedmiotowego dokumentu.

W dniach od 28.10.2019r. do 02.12.2019r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy 
w Mircu wywieszone były obwieszczenia Wójta Gminy Mirzec o przystąpieniu do zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar funkcjonalny A. 
określające formę, miejsce i termin składania wniosków do planu oraz o przystąpieniu do 
przeprowadzenia strategicznej oceny oddział)'wania na środowisko dotyczącej planu, 
określające formę, miejsce i termin składania wniosków do prognozy oddziaływania na 
środowisko.

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach 
oddziaływania na środowisko. Wójt Gminy Mirzec w dniu 23.10.2019r. wystąpił do 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach i do Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Starachowicach o określenie zakresu i stopnia szczegółowości 
informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko.
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O podjęciu uchwały o przystąpieniu do zmiany planu, wraz z prośbą 
o wnioski wystąpiono również na piśmie do instytucji i organów właściwych do uzgadniania 
i opiniowania w dniu 04.11.2019r.

We wskazanych terminach wpłynęły wnioski od osób fizycznych i prawnych oraz 
wnioski od instytucji i organów właściwych do uzgadniania i opiniowania projektu studium. 
|W chwili obecnej sporządzany jest projekt miejscowego planu przez Wykonawcę.

W stosunku do 2018r. można zauważyć znaczący wzrost zainteresowania mieszkańców 
działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennegoprzeznaczeniem

w szczególności pod budowę. Można to zauważyć na podstawie składanych wniosków do 
zmiany planu miejscowego, wydawanych wypisów i wyrysów pod budowę budynków 
mieszkalnych, jak również zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości.

XII. BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.

Gmina prowadzi działania na rzecz bezpieczeństwa w następujących obszarach: Pozamilitarne 
przygotowania obronne; Obrona Cywilna i Zarządzanie Kryzysowe; Bezpieczeństwo 
publiczne; Ochrona przeciwpożarowa; Bezpieczeństwo ochrony informacji niejawnych; 
Bezpieczeństwo ochrony danych osobowych.

1. Pozamilitarne przygotowania obronne
Zasadniczym celem działania w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych 

w gminie w 2019r. było osiągnięcie odpowiedniego stopnia przygotowania kadry kierowniczej 
i komórek organizacyjnych wykonujących zadania obronne do opracowania dokumentacji 
planowania operacyjnego w gminie, doskonalenie umiejętności praktycznych i utrzymania 
odpowiedniego poziomu wiedzy kierowników referatów, podległych jednostek 
organizacyjnych i pracowników' samodzielnych stanowisk pracy w urzędzie gminy oraz 
przedsiębiorców realizujących zadania obronne w zakresie kierowania podległymi jednostkami 
i współdziałającymi w sytuacji podwyższania gotowości obronnej państwa. Zgrywanie 
zespołów' funkcjonalno-zadaniowych stanowiska kierowania wójta podczas prowadzonych 
treningów. Zadania wynikające z opracowanych planów zrealizowano w pełni, poprzez 
prowadzone szkolenia z pracownikami, wykonania aktualizacji dokumentacji (14 planów' wraz 
z załącznikami), przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej mężczyzn rocznika 2000 
z frekwencją 98,3%. udział w dwóch treningach wojewódzkich stałego dyżuru.
Utrzymywano na wysokim poziomie współpracę z TOAW, z 10 Świętokrzyską Brygadą 
Obrony Terytorialnej w Kielcach, administracją rządową, ze starostwem powiatowym 
i gminami w zakresie realizacji zadań obronnych.

2. Obrona Cywilna i Zarządzanie Kryzysowe
Gmina jest dobrze przygotowana do realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej. 

Przeszkolono cały stan osobowy urzędu gminy, podległe jednostki organizacyjne, zapoznano 
z zadaniami wynikającymi z planu obrony cywilnej.
Do najważniejszych przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego 
realizowanych w 2019r. należy zaliczyć:

1. Aktualizację Planu obrony cywilnej i załączników funkcjonalnych, planu ochrony 
zabytków na wypadek zagrożenia zniszczeniem, planu ewakuacji (przyjęcia) ludności, 
zwierząt i mienia na wypadek masowego zagrożenia,,

2. Działanie gminnego zespołu zarządzania kryzysowego i Komisji ds. szacowania szkód 
podczas w'ystąpienia suszy i deszczów nawalnych,
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3. Monitorowanie ostrzegawczego Systemu Informowania SMS dla potrzeb 
powiadamiania mieszkańców gminy i ..grup specjalistycznych".

4. doskonalono działanie GZZK podczas treningów.
W wyniku uruchomienia stosownych procedur przez GZZK. udokumentowania zaistniałych 
klęsk żywiołowych i ich monitorowania, w ramach usuwania ich skutków wystąpiono do 
Wojewody Świętokrzyskiego o stosowne dotacje i pomoc dla rolników.
Zgłoszono 35 gospodarstw, które otrzymały odszkodowania na przełomie 2019/2020r.
IV infrastrukturze komunalnej zweryfikowano pozytywnie przez Komisję Wojewódzki} na 
4 zgłoszone - 3 drogi gminne o łącznej długości 2.109 mb. na kwotę 1.465 777zł.
Wydatki na zarządzanie kryzysowe i obronę cywilną w 2019r. wyniosły - 3.936,00zł. 
(w 20l8r. - 1.883,I3zł.). Wzrost spowodowany zakupem materiałów do magazynku ZK i OC 
oraz odpłatne użycie sprzętu ciężkiego podczas klęsk żywiołowych.

3. Bezpieczeństwo publiczne
Gmina Mirzec w 2019 roku podejmowała szereg działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa 

mieszkańców. Do zasadniczych działań należy zaliczyć: udział gminy w realizacji „Programu 
poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie powiatu starachowickiego na lata 2018 
- 2020'*; przygotowanie i realizacja dwóch projektów: pn. „Bezpieczeństwo pieszych w 
sołectwie Trębowiec” oraz pn. „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym na drogach gminnych" w 
ramach programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań ..Razem bezpieczniej 
im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”.
Podczas realizacji projektów przeprowadzono konkurs plastyczny i poetycki o tematyce 
związanej z bezpieczeństwem oraz blok innowacyjny pn. ..Bezpieczeństwa w ruchu drogowym, 
pieszym i w gospodarstwach rolnych oraz udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej 
podczas wypadków". Przeszkolono ok. 750 osób z zakresu udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej. Zmodernizowano przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu dróg w m. 
Trębowiec. zamontowano i oznakowano na czterech drogach gminnych barierki energochłonne 
i typu „Olsztyńskie” w pasie drogowym w miejscach niebezpiecznych.

• systematyczna i ciągła współpraca z policją w zakresie monitorowania bezpieczeństwa 
na obszarze gminy i zabezpieczenia organizowanych uroczystości i imprez 
o wymiarze lokalnym i gminnym.

STAN BEZPIECZEŃSTWA 1 PORZĄDKU PUBLICZNEGO
Wykrywalność 

2019 (%)
Wykrywalność 

2018 (%)
Rok 2018 Rok 2019Kategoria

7091Przestępstwa ogółem 101 89
62.566Przestępstwa kryminalne 56 63
100100Przestępstwa narkotykowe 5 4
40100Przestępstwa gospodarcze 8 5

8 7Przestępstwa z art. 207 KK
Siedem podstawowych kategorii przestępstw' kryminalnych

405 60Kradzież 5
050Kradzież z włamaniem 6

0Kradzież samochodu 0
600Uszkodzenie mienia 3 5

100Przestępstwa rozbójnicze 2 0
0100Bójki lub pobicia 2

1002 0Uszczerbek na zdrowiu 2
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Ilość osób zatrzymanych w PDOZ*)
20192018
606452Doprowadzonych w celu wytrzeźwienia
649361Zatrzymanych procesowo decyzją Policji

123 215Zatrzymanych na polecenie Sadu i Prokuratury

*) Powyższe dane pochodzą z terenu całego powiatu starachowickieno.
PDOZ - Pomieszczenia dla osób zatrzymanych

Zdarzenia drogowe na terenie gminy Mirzec
20192018

8570Ogółem
80Kolizje 62
58Wypadki
8Ranni 8
0Zabici

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa (Zgłoszenia)
20192018

3357Ogółem zgłoszeń
23Przekraczanie dopuszczalnej prędkości 42

2 3Spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych
713Inne

Ilość interwencji na terenie gminy Mirzec*)
20192018

682 755Ilość interwencji ogółem
214 264Ilość interwencji w ruchu drogowym

Ilość interwencji domowych_______ 65116
*) dane pochodzą z Systemu Wspomagania Dowodzenia

Liczba czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenie w gminie Mirzec
(wybrane wy kroczenia) 

20192018
Kradzież 15 26

2 32Zakłócanie ładu i porządku publicznego
816Uszkodzenie mienia
6Spożywanie alkoholu w' miejscu publicznym
8Zanieczyszczanie miejsca publicznego

4. Ochrona przeciwpożarowa
Istotne 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 uczestniczyły w 
2019r. w 125 akcjach bojowych i 11 ćwiczeniach (w 2018r. 129 wyjazdów i 22 ćwiczeniach).
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Zakupiono dwa nowe średnie samochody ratowniczo-gaśnicze dla OSP Mirzec i Gadka oraz 
wykonano zabudowę pożarniczą na wcześniej zakupionym podwoziu dla OSP Tychów Stary 
i przesunięto samochody dla OSP Osiny i Jagodne.
Wynikiem takich działań jest fakt, że średnia wieku samochodów z 31 lat w 2018r., 
zmniejszyła się do 16 lat w 2019r.
Urząd Gminy w Mircu wraz z Ochotniczą Strażą Pożarną w Tychowie Starym realizował 
projekt nt.: ’’Wyposażenie jednostek OSP z terenów wiejskich w sprzęt ratowniczy, ratowniczo- 
gaśniczy i umundurowanie bojowe z wyłączeniem zakupu wozów strażackich" organizowany 
przez Biuro Zarządu Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników.
Uzyskane efekty:

a) Przeprowadzenie działań informacyjno - szkoleniowo - instruktażowych z zakresu 
przeciwdziałania zagrożeniom występującym w gospodarstwach rolnych, klęskom 
żywiołowym oraz profilaktyki bezpieczeństwa na wsi przy uczestnictwie ok. 500 osób.

b) Uzyskano dofinansowanie na zakup sprzętu i umundurowania bojowego dla strażaków 
za kwotę 7.500,00zł, przy wkładzie własnym - 500,00zł.

Koszty wydatków bieżących na utrzymania jednostek OSP w 2019r. wyniosły 
162.895,47zł., w porównaniu do 2018r. (160.317,14zł.) wzrost o 2.578,33zł. (spowodowany 
zwiększeniem wydatków na media, w tym przejście na ogrzewanie gazowe budynków OSP 
w Ostrożance i Tychowie Nowym).
1. Uzyskane środki pozabudżetowe na jednostki OSP w 2019r. wyniosły: 1.467 845.00zł, co 
stanowi ok. 9 krotność kosztów bieżących ich utrzymania.
2. Wydatki na bieżące utrzymanie jednostek od 2016r. kształtują się 
160.000zł. do 175.000zł.

w przedziale

5. Bezpieczeństwo ochrony informacji niejawnych.
W zakresie ochrony informacji niejawnych w urzędzie gminy przeprowadzono dwa 

szkolenia z pracownikami upoważnionymi do dostępu informacji niejawnych oraz dokonano 
przeglądu dokumentów i przygotowano do zniesienia klauzuli niejawności.

6. Bezpieczeństwo ochrony danych osobowych.
Na podstawie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z 27 kwietnia 2016r. 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 2018r. 
o ochronie danych osobowych, w urzędzie gminy w 2019r. wykonano:

1) przeprowadzono cztery szkolenia z pracownikami,
2) sporządzono rejestr czynności przetwarzania danych osobowych, a wypisy 

z dokumentu przekazano dla kierowników referatów i samodzielnych stanowisk pracy.
3) przeprowadzono analizę i ocenę poziomu ryzyka przetwarzania danych osobowych 

w Urzędzie Gminy,
4) opracowano plan kontroli przetwarzania danych osobowych,
5) przeprowadzono dwie kontrole z zakresu przygotowania stanowisk pracy i obiegu 

dokumentów oraz zabezpieczenia dokumentów po godzinach pracy.
6) sporządzono i wprowadzono regulamin funkcjonowania, obsługi i eksploatacji 

monitoringu wizyjnego na terenie Urzędu Gminy.
Wdrożenie przepisów przetwarzania danych osobowych podlegało kontroli poprzez audyt 
bezpieczeństwa informacji wykonany w drugim półroczu przez podmiot zewnętrzny.
W urzędzie Gminy nie stwierdzono naruszenia przepisów RODO i ustawy.
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XIII. KULTURA, SPORT I REKREACJA.

1. Kultura
Tradycje i kultura gminy Mirzec są stale obecne w życiu mieszkańców miejscowości, przy 

czym ludow'e zwyczaje, towarzyszące przez cały rok, nie są dla mieszkańców' tylko odświętnym 
folklorem. Zaangażowanie, z jakim uczestniczą w' spotkaniach i zajęciach muzycznych, 
tanecznych, plastycznych czy kulinarnych, świadczy o wadze, jaką przywiązują do 
kultywowania zwyczajów wyniesionych z rodzinnych domów. Gmina Mirzec tworzy warunki 
do rozwoju kulturalnych zainteresowań mieszkańców. Bogate tradycje działalności kulturalnej 
gminy Mirzec, podtrzymywane są m.in. przez szkoły, dom kultury, biblioteki. Koła Gospodyń 
Wiejskich. W Jagodnem istnieje Muzeum Pamiątek Regionalnych, które posiada unikatową 
kolekcję oryginalnych strojów mirzecko - iłżeckich. Galeria pamiątek stale się wzbogaca, 
stanowiąc świadectwo dziedzictwa kulturowego gminy. Cyklicznie organizowane ..Spotkania 
z Niezwykłymi Ludźmi” są szansą zaprezentowania młodszym i starszym pokoleniom pasji, 
talentów, osobliwości regionalnych oraz wymiany myśli czy komunikacji.

Do zadań Biblioteko i Ośrodka Kultury należy 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 kulturalne 
mieszkańców, także te współczesne.
W gminie Mirzec działa 8 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. Angażują się w organizację każdej uroczystości lub innej okolicznościowej 
imprezy na terenie gminy, swoimi występami wzbogacając wydarzenia. Wszystkie zespoły są 
systematycznie od wielu lat doposażane, 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: Filia GBP w Małyszynie (lokal w 

budynku SP), Filia GBP w Gadce (lokal w świetlicy wiejskiej). Filia GBP w Osinach 
(budynek CTL), Filia GBP w Tychowie Starym (lokal w budynku SP);

2) Centrum Twórczości Ludowej w Osinach:
3) Klub Aktywności Wiejskiej w Tychowie Starym;
4) Wielofunkcyjny Klub Kultury Wiejskiej „Niwy” w Tychowie Nowym;
5) Świetlica sołecka w Małyszynie;
6) Świetlica wiejska w Gadce:

W porównaniu z rokiem 2018 przybyła jedna placówka - Wielofunkcyjny Klub Kultury
Wiejskiej „Niwy” w Tychowie Nowym.

2. Aktywny Klub Seniora przy BiOK.
3. Koło Filatelistyczne „Klaserek Ali" przy BiOK.
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4. Zespół wokalno- instrumentalny „HAPPY".
Ilość Kół zainteresowań działających przy BIOK w porównaniu do roku 2018 nie uległa 
zmianie.

Wszystkie placówki realizowały w roku 2019 cele statutowe poprzez zadania 
wyznaczone w planie pracy BiOK na rok 2019. Ponadto BiOK wspiera działalność zespołów 
folklorystycznych działających na terenie gminy Mirzec. Są to:

1) Zespół Śpiewaczy „Małyska Dolina";
2) Kapela „Sąsiedzi*’ z Tychowa Starego;
3) Zespół Śpiewaczy „Gromada,, z Tychowa Starego;
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) Zespól Śpiewaczy „Jutrzenka" z Ostrożanki;
9) Zespół "Ziemia Mirzecka".

W porównaniu do roku 2018 przybył jeden Zespół Folklorystyczny 
w którym zrzeszone są członkowie ze wszystkich zespołów z terenu gminy Mirzec.

BiOK poza stałymi imprezami kulturalnymi organizuje wiele innych spotkań 
okolicznościowych, spotkań związanych z tradycją, spotkania autorskie, lekcje biblioteczne.
W roku 2019 odbyły się spotkania zorganizowane przez GBP:

1) spotkanie autorskie z Grzegorzem Rakiem dla seniorów w Klubie Senior +,
2) teatr dla uczniów SP w Osinach,
3) spotkanie autorskie z Wiesławem Drabikiem dla dzieci z Przedszkola w Mircu Akcja 

Cała Polska Czyta Dzieciom - spotkanie w Osinach. W Tychowie Starym i w Gadce.
BiOK aktywnie włączył się także w organizację następujących imprez:

1) Obchody rocznicy Powstania Styczniowego,
2) Spotkanie z Kolędą (KGW Osiny),
3) Spotkanie seniorów w Gadce (KGW Gadka),
4) Spotkanie z okazji Dnia Kobiet w Gadce (KGW Osiny),
5) Babski Wieczór (KGW Gadka),
6) Otwarcie Klubu Wiejskiego NIWY w Tychowie Nowym,
7) Sobótka na ludowo (KGW Osiny).
8) Osińskie śpiewanie na początek lata (KGW Osiny),
9) Obchody 80 Rocznicy wybuchu II Wojny Światowej.
10) Piknik Archeologiczny w Tychowie Nowym.
11) Tobie Ojczyzno- Wieczór poezji i pieśni ludowej (KGW Osiny).
W placówkach prowadzone są zajęcia dla dzieci i młodzieży. Są to zajęcia muzyczne 

z zespołami wokalnymi (HAPPY i Młodzieżowy Zespół Wokalny), zajęcia rytmiczno - 
dla dzieci. Zajęcia z Zumby, fitness dla dorosłych. Koło Filatelistyczne „Klaserek 

Ali", zajęcia plastyczne dla przedszkolaków, zajęcia świetlicowe. Prowadzone są także zajęcia 
instruktorem dla wszystkich zespołów folklorystycznych działających na terenie

- Ziemia Mirzecka.

taneczne

muzyczne z
gminy Mirzec. Przy Bibliotece działa od 10 lat Aktywny Klub Seniora.

BiOK współpracuje z placówkami oświatowymi, stowarzyszeniami, OSP z terenu gminy 
Mirzec, GOPS, Urzędem Gminy wspólnie organizując i włączając się w organizację 
różnorodnych imprez. Każdego roku BiOK organizuje cykliczne imprezy kulturalne, które 
stałe wpisały się w gminny kalendarz imprez kulturalnych. Należą do nich:

1) Gminny Koncert Kolęd.
2) Koncert z okazji Dnia Kobiet, - Koncert Zespołu FAJ I ERS
3) Mirzecka Majówka z Gminnym Przeglądem Kapel i Zespołów Weselnych,

na
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4) Wspólnie Powitajmy Lato,
5) Gminny Przegląd Zespołów Folklorystycznych.
6) Dożynki Gminne,
7) Narodowe Czytanie,
8) Gminny Przegląd Solistów,
9) Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę,
10) Koncert Świąteczny- występ Zespołu WINYL BEND
11) Gminny Konkurs Recytatorski.
12) 3 seanse kina plenerowego
Imprezy zorganizowane w roku 2019 to imprezy stałe, które odbywają się co roku. 

To znaczy, że w roku 2019 odbyła się taka sama ilość imprez kulturalnych co w roku 2018. 
W 2019 roku odbył się tylko jeden więcej pokaz kina plenerowego w porównaniu do roku 2018. 
Ogółem w imprezach wzięło udział około 5 810 osób co stanowi w stosunku do roku 2018 
wzrost o 1 272 osoby. Ze świetlic i zajęć prowadzonych przez BiOK skorzystało w 2019 roku 
9 378 osób co stanowi w porównaniu do roku 2018 spadek o 433 osoby. Biblioteki odwiedziło 
9 671 osób co w porównaniu z rokiem 2018 stanowi wzrost o 293 osoby. Czytelników 
regularnie czytających w roku 2019 było 765 co w porównaniu z rokiem 2018 stanowi spadek 
o 57 osób. Łącznie w roku 2019 wypożyczono 11 305 książek co stanowi w porównaniu 
z rokiem 2018 niewielki wzrost o 20 woluminów.

Ogólny budżet BiOK na rok 2019 wyniósł 945.376,16 zł, co stanowi wzrost o 2.2% 
w stosunku do roku 2018 tj. kwota 20 848.66 zł. W tym:

1) dotacja z budżetu Gminy — 923.273.16 zł. co stanowi wzrost o 3,3% w stosunku do 
ubiegłego roku tj. kwota 30.606,66 zł;

2) dotacja z Biblioteki Narodowej - 6.770.00 zł - na zakup nowości wydawniczych 
w ramach projektu „Promocja czytelnictwa - zakup nowości wydawniczych do 
Bibliotek Publicznych”, co stanowi wzrost o 18.5% w stosunku do ubiegłego roku 
tj. kwota 1.252,00 zł. ponadto:

3) dotacja z LGD 12.500,00 zł, - Projekt „Pamiętajmy o lokalnych tradycjach";
4) wpłaty za wynajem lokalu - 2.720,00 zł, - od osób prywatnych;
5) wynagrodzenie z tytułu terminowej wpłaty podatku - I 13.00 zł ( Urząd Skarbowy- 0.3% 

od terminowych wpłat podatku od zatrudnionych osób fizycznych).

2. Sport
W gminie Mirzec w ostatnich latach w znaczący sposób rozwinęła 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, piłki siatkowej. Dogodne warunki w miejscowościach 
gminy Mirzec sprzyjają również uprawianiu turystyki pieszej i rowerowej.

Do rozwoju kultury fizycznej w znaczący sposób przyczyniła się rozbudowa bazy 
sportowej, w ostatnich latach został wybudowany Orlik w Mircu, wyremontowano boiska 
i sale gimnastyczne w innych miejscowościach, w 2019 roku zakończono budowę sali 
gimnastycznej w Tychowie Starym oraz w 2018 zakończono budowę boisk wielofunkcyjnych 
w Gadce i Osinach. Pozyskano środki finansowe na budowę boisk w Jagodnem i Trębowcu. 
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:
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2) Osiny: wielofunkcyjne 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 
Szkole 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;

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 całej Polski. Działa Uczniowski Klub Sportowy „1BIS" w Mircu, który prowadzi sekcję 
siatki. Aktywnie działa Akademia Piłkarska STAR Starachowice oddział w Mircu, który 
w sekcji piłki nożnej skupia dzieci klas I-III szkoły podstawowej. Obie sekcje prężnie się 
rozwijają, zarażają pasją coraz większą liczbę dzieci i młodzieży, osiągając przy tym sukcesy 
w ścisłych czołówkach na terenie całego kraju. Od stycznia 2018 roku łunkcjonuje także 
Dziecięca Akademia Piłki Siatkowej w Mircu oraz Dziecięco-Młodzieżowy' Klub Siatkarski 
PLĄS Kielce. Jest to wyjście naprzeciw oczekiwaniom dzieci chcących grać w piłkę siatkową 
oraz rodziców i władz gminy, którzy wspierają i doceniają młodych sportowców.
Osiągnięcia siatkarzy w 2019 roku:

1) 1 miejsce w finale wojewódzkim Świętokrzyski Minivolley. Kielce
2) I miejsce w finale wojewódzkim Kinder Plus Sport. Ostrowiec Świętokrzyski
3) V miejsce w Mistrzostwach Polski Kinder Plus Sport, Zabrze
4) I miejsce w województwie świętokrzyskim szkół podstawowych i gimnazjalnych, 

Busko -Zdrój
5) 111 miejsce w województwie świętokrzyskim w finale Pucharu Marszałka

Województwa Świętokrzyskiego, Busko- Zdrój
6) III miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Starosty

Zawierciańskiego, Zawiercie
7) VI miejsce w Międzynarodowym Turnieju Piłki Siatkowej Wola- Cup. Warszawa
8) IV miejsce w Międzynarodowym Turnieju o Puchar Metra, Warszawa
9) Złoty medal chłopców rocznika 2005 w Mistrzostw Województwa Świętokrzyskiego 

w Lidze Piłki Siatkowej w kategorii Młodzika
10) Gabriel Lewandowski i Mateusz Jańczyk zostali powołani do Reprezentacji Polski w 

kat. U- 15
Osiągnięcia młodych piłkarzy w 2019 roku:

1) 17.02.2019 r. Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej w Mirowie (I miejsce drużyny Star 
Starachowice oddział Mirzec, rocznik 2008);

2) 13.03.2019 r. Turniej w Piłkę Nożną „PAS” rocznik 2008 Skarżysko- Kamienna. 
I miejsce;
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3) Marzec 2019 r.- Turniej piłki nożnej „Z podwórka na stadion o puchar Tymbarku”.
IV miejsce, etap wojewódzki U-12 chłopcy:

4) Marzec 2019 r.- Turniej piłki nożnej „Z podwórka na stadion o puchar Tymbarku'',
V miejsce, etap wojewódzki U-8 chłopcy;

5) 19.05.2019r. - Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej o Puchar Gór Świętokrzyskich. 
1 miejsce rocznik 2008, Orlik Mirzec;

6) Październik 2019 r.- „Z podwórka na stadion o puchar Tymbarku”. I miejsce etap 
powiatowy U-12 chłopcy;

7) Październik 2019 r.- „Z podwórka na stadion o puchar Tymbarku”, 1 miejsce etap 
powiatowy U-12 dziewczyny;

8) Ogólnopolski Turniej o Puchar firmy HALLSYSTEM rocznik 2008 - IV miejsce:
9) Świętokrzyska Liga Młodzika Młodszego - VICE MISTRZOSTWO Woj. 

Świętokrzyskiego 2008.
Najważniejsze wydarzenia sportowe w 2019 roku z udziałem mirzeckich zawodników 
(piłka nożna, siatkowa, tenis stołowy, inne):

1) 16.02.2019 r. Świętokrzyski Mini Volley Wojewódzki Turniej Minipiłki Siatkowej
2) 17.02.2019 r. Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej w Mirowie (I miejsce drużyny Star 

Starachowice oddział Mirzec, rocznik 2008);
3) 13.03.2019 r. Turniej w Piłkę Nożną „PAS" rocznik 2008 Skarżysko- Kamienna, 

I miejsce;
4) Marzec 2019 r.- Turniej piłki nożnej „Z podwórka na stadion o puchar Tymbarku".

IV miejsce, etap wojewódzki U-12 chłopcy;
5) Marzec 2019 r.- Turniej piłki nożnej „Z podwórka na stadion o puchar Tymbarku".

V miejsce, etap wojewódzki U-8 chłopcy;
6) 30.03.2019 r. Ogólnopolski Turniej Minipiłki Siatkowej
7) 6-7.04.2019 r.- Świętokrzyski Minivolley Wojewódzki Turniej Minipiłki Siatkowej 

Chłopców w Radoszycach- drużyna piłki siatkowej PLĄS Kielce oddział Mirzec, 
wywalczyli awans do finału Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Piłce Siatkowej:

8) 19.05.2019r. - Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej o Puchar Gór Świętokrzyskich, 
1 miejsce rocznik 2008, Orlik Mirzec;

9) 25.05.2019 r. III miejsce Sławomira Majchrzaka w kieleckim półmaratonie (21 195 m);
10) maj 2019 r. - finał igrzysk młodzieży szkolnej w piłce siatkowej chłopców rocznika 

2003-2005, uczniowie SP Mirzec zostali mistrzami województwa;
11) 1.06.2019 r. XX Jarmark u Starzecha. I miejsce w zawodach sportowych zajęła Gmina 

Mirzec w Turnieju Gmin;
12) 7.06.2019 r. wieczorny Turniej Piłki Nożnej pod patronatem Wójta Gminy Mirzec;
13) 8-9.06.2019 r. Ogólnopolski Turniej Minipiłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy 

Mirzec, kat. trójki;
14) 15.06.2019 r. Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Metra, Warszawa
15) 16.06.2019 r. III Ogólnopolski Bieg po Ziemi Mirzeckiej;
16) 26.07.2019 r. turniej piłki nożnej „Granie Wieczorową Porą”;
17) Październik 2019 r.- „Z podwórka na stadion o puchar Tymbarku", I miejsce etap 

powiatowy U-12 chłopcy;
18) Październik 2019 r.- „Z podwórka na stadion o puchar Tymbarku”, 1 miejsce etap 

powiatowy U-12 dziewczyny;
19) 10.10.2019 r. II miejsce Gminy Mirzec w Wojewódzkim Sportowym Turnieju Miast 

i Gmin 2019;
20) 25.10.2019 r. turniej szachowy o Puchar Niepodległości pod patronatem Wójta Gminy 

Mirzec;
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21) 26.10.2019 r. V Piłkarski Memoriał Mirosława Cedry;
22) Ogólnopolski Turniej o Puchar firmy HALLSYSTEM rocznik 2008 - IV miejsce;

VICE MISTRZOSTWO Woj.23) Świętokrzyska Liga Młodzika Młodszego 
Świętokrzyskiego 2008;

24) 1 1.11.2019r. zawodnicy UKS Tychów Stary i trener Sławomir Majchrzak 
reprezentowali Gminę w Biegu Niepodległości.

25) Listopad 2019 r.- Ogólnopolski Turniej Minipiłki Siatkowej kat. Dwójki. Ogólnopolski 
Turniej Minipiłki Siatkowej kat. Trójki

26) Grudzień 2019 r. - Turniej o Najbardziej Usportowioną Miejscowość Gminy Mirzec
w Piłce Siatkowej. Mirzec

W 2019 roku realizowano projekt „Umiem pływać" - nauka pływania dla 30 uczniów ze 
szkół w Mircu i Tychowie Starym Urząd Gminy w Mircu pokrył koszty transportu dzieci na 
basen do Starachowic w wysokości 600.00 zł. Szkolny Związek Sportowy Kielce pokrył koszty 
biletów na basen dla 30 dzieci, wynagrodzenie instruktora nauki pływania oraz koordynatora 
i opiekuna projektu. Pozyskano również środki na realizację projektu Szkolne Kluby Sportowe. 
Gmina pozyskała także 10 800.00 zł z MSiT na zatrudnienie w sezonie Animatora sportu na 
Orliku w Mircu.

XIV. WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI.

1. Organizacje społeczne
W rozwój gminy aktywnie włączają się różnorodne organizacje społeczne. Na terenie gminy 

działa 8 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, 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 Wiejskich 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 Mieszkańców i Przyjaciół Ziemi Świętokrzyskiej

Świętokrzyskie”.
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. Sw. 
Apostołów Piotra i Pawła w Gadce, Parafia pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Osinach oraz
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kaplica w Ostrożance. Od ponad 20 lat działa 104 Artystyczna Drużyna Harcerska skupiająca 
harcerzy z terenu gminy Mirzec. 104 ADH uczestniczy w wielu konkursach 
i występuje na festiwalach osiągając sukcesy, np. w „Spiewograńcu" w Tarnobrzegu, 
"Harcograniu" w Starachowicach, koncert „Gospodarze - Gościom" w Kielcach.

2. Aktywność obywatelska
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 
zaspokajanie potrzeb określonych środowisk i grup mieszkańców gminy Mirzec.

Dla efektywnego zaspokajania potrzeb mieszkańców niezbędna jest realizacja 
pożytecznych działań społecznych przez organizacje pozarządowe, które stają się równym 
partnerem 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 2019 
program realizowany był na podstawie Uchwały Nr 11/20/2018 Rady Gminy 
w Mircu z dnia 30 listopada 2018r. 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 2019 rok.

Od 31 października do 15 listopada 2018r. przeprowadzono procedurę konsultacyjną 
projektu Rocznego programu współpracy gminy Mirzec z organizacjami pozarządowymi na 
2019 rok, który ostatecznie został zatwierdzony Uchwałą Nr 11/20/2018 z dnia 
30 listopada 2018r. Rady Gminy w Mircu. W lutym 2019 roku ogłoszony został otwarty 
konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w ramach sześciu 
obszarów działań rekreacyjnych,Rozwójpriorytetowych: I. sportu
II. Upowszechnianie kultury ludowej, kultywowanie tradycji lokalnych, w tym dbałość 
o gminne dobra kultury, 111. Rozwój krajoznawstwa i turystyki, IV. Rozwój nauki 
i edukacji, V. Inicjatywy młodzieżowe, VI. Pomoc społeczna i VII. Pomoc prawna. Wpłynęło 
dziewięć ofert i wszystkie zostały wybrane do realizacji.
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Lp. Nazwa oferenta Nazwa oferty Obszar
priorytetowy

Rodzaj zadania Całkowity 
koszt 

zadania 
w zł

Wnioskowana 
kwota 

dotacji w zł

Przyznana 
kwota 

dotacji w zł

Wydatkowana 
kwota dotacji 

w zł

Mirzeckie
Towarzystwo
Sportowe
„Leonard”

Bieg rodzinny I. Rozwój sportu 
i działań 
rekreacyjnych

Organizowanie 
treningów 
szkoleniowych, 
imprez sportowo- 
rekreacyjnych

3 390.00 3 000,00 3 000.00 3 000.00

2. Mirzeckie
Towarzystwo
Sportowe
„Leonard”

Turniej piłkarski 
„Memoriał im. 
Mirosława Cedry- 
Mirzec 2019”

I. Rozwój sportu 
i działań 
rekreacyjnych

Organizowanie 
zawodów 
sportowych 
i memoriałów

2 260,00 2 000,00 2 000,00 2 000.00

3. Osińskie

Stowarzyszenie
Pasjonatów
Rękodzieła
„Kuźnia
Arcydzieł”

Pamiętajmy 
o lokalnych 
trądy cj ach- 
promowanie 
dziedzictwa 
kulturowego 
wśród dzieci i 
młodzieży

Wspieranie
przedsięwzięć
artystycznych i
umacnianie
tradycji
środowiska
wiejskiego (np.
rękodzieło
ludowe lub
tradycyjne
obrzędy)

4 560,00 4 000,00 4 000.00 4 000,00
II. Upowszechnianie 
kultury ludowej, 
kultywowanie 
tradycji lokalnych 
w tym dbałość 
o gminne dobra 
kultury
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4. Stowarzyszenie 
na rzecz odnowy 
zabytków Parafii 
Świętego 
Leonarda 
w Mircu

III Przegląd Pieśni 
i Piosenki 
Patriotycznej

II. Upowszechnianie 
kultury ludowej, 
kultywowanie 
tradycji lokalnych 
w tym dbałość 
o gminne dobra 
kultury

Organizowanie 
festiwali 
i przeglądu 
zespołów 
śpiewaczych

2 234,00 2 000,00 2 000.00 2 000,00

5. Stowarzyszenie 
„Wspólnie dla 
Gminy Mirzec”

II Plener malarski 
dla dzieci z gminy 
Mirzec

III. Rozwój 
krajoznawstwa 
i turystyki

Organizowanie
konkursów
popularyzujących
krajoznawstwo
i turystykę gminy
Mirzec

2 234,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00

6. Stowarzyszenie 
na rzecz odnowy 
zabytków Parafii 
Świętego 
Leonarda 
w Mircu

Konkurs 
Historyczny 
o życiu rotmistrza 
Pileckiego

IV. Rozwój nauki 
i edukacji

Wspieranie
edukacji
patriotycznej,
historycznej

2 234,00 2 000.00 2 000,00 2 000,00
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7. Stowarzyszenie 
„Wspólnie dla 
Gminy Mirzec”

Piknik historyczny 
z elementami gry 
terenowej 
„Śladami historii 
II wojny 
światowej”

Inicjatywy 
młodzieżowe 
z terenu gminy 
Mirzec-wsparcie 
działań
przyczyniających 
się do wzrostu 
uczestnictwa 
młodych ludzi w 
życiu
społecznym i
obywatelskim
gminy-
promowanie
postaw i
aktywności
obywatelskich
wśród młodych
mieszkańców
gminy Mirzec

V. Inicjatywy 
młodzieżowe

2 234,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00
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Stowarzyszenie 
Świętokrzyski 
Bank Żywności

Wsparcie
zorganizowania
pomocy
żywnościowej dla 
mieszkańców 
gminy Mirzec 
znajdujących się w 
trudnej sytuacji 
życiowej oraz 
wyrównywanie 
szans rodzin i osób

Wsparcie 
zorganizowania 
pomocy 
żywnościowej 
dla mieszkańców 
gminy Mirzec 
znajdujących się 
w trudnej 
sytuacji życiowej 
oraz
wyrównywanie 
szans rodzin i 
osób

VI. Pomoc 
społeczna

5 580,00 4 000.00 4 000,008. 4 000,00

Stowarzyszenie 
Mieszkańców 
i Przyjaciół Ziemi 
Świętokrzyskiej 
„Nasze
Świętokrzyskie”

9. Udzielanie
nieodpłatnej
pomocy prawnej
oraz zwiększanie
świadomości
prawnej
społeczeństwa

VII. Pomoc prawna Udzielanie
nieodpłatnej
pomocy prawnej
oraz zwiększanie
świadomości
prawnej
społeczeństwa

2 560.00 2 000,00 2 000,00 2 000.00

RAZEM 27 286,00 23 000,00 23 000,00 23 000,00
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Łączna kwota wydatkowanych środków w ramach realizacji programu współpracy 
z organizacjami pozarządowymi w ramach otwartego konkursu ofert w 2019 roku wyniosła 
23 000.00 zł.

XV. INICJATYWY LOKALNE I FUNDUSZ SOŁECKI.
1. Inicjatywy lokalne

Inicjatywa 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 lokalnej. 
Od 2013 roku w gminie Mirzec wdrażane są inicjatywy lokalne.

W okresie od 2013 do 2019 roku zrealizowanych zostało w ramach inicjatyw lokalnych 
31 wniosków. Wartość całkowita zrealizowanych inicjatyw to 243 795.32 zł. Wysokość 
nakładów poniesionych przez Gminę Mirzec to 152 617.89 zł. Wysokość nakładów w formie 
pracy własnej poniesionych przez Wnioskodawców to około 91 177,43 zł. W 2018 roku 
realizowane były zadania związane m.in. z wykonaniem chodnika i odnowieniem metalowych 
elementów wokół szkoły, doposażeniem sal lekcyjnych, remontem schodów wejściowych 
i podjazdu dla osób niepełnosprawnych, uporządkowaniem terenu oraz malowaniem 
pomieszczeń strażnicy OSP.

W 2019 roku podobnie jak w 2018 roku zrealizowanych zostało w ramach inicjatyw 
lokalnych 6 wniosków:

1) Wykonanie chodnika i odnowienie metalowych elementów wokół szkoły, wniosek 
złożony przez grupę inicjatywną mieszkańców sołectwa Małyszyn;

2) Doposażenie sal lekcyjnych w rolety okienne w Szkole Podstawowej 
w Tychowie Nowym, wniosek złożony przez grupę inicjatywną mieszkańców wsi 
Tychów Nowy;

3) Utworzenie przy Szkole Podstawowej im. Gustawa Kwiecińskiego ogrodu 
edukacyjnego, wniosek złożony przez grupę inicjatywną mieszkańców miejscowości 
Osiny;

4) Wykonanie remontu schodów wejściowych wraz z podjazdem dla osób 
niepełnosprawnych do Szkoły Podstawowej w Gadce, wniosek złożony przez grupę 
inicjatywną mieszkańców wsi Gadka;

5) Uporządkowanie terenu na działkach gminnych w Mirzec- Podkowalów, wniosek 
złożony przez grupę inicjatywną mieszkańców sołectwa Mirzec II;

6) Malowanie pomieszczeń strażnicy OSP w* Trębowcu. wniosek złożony przez grupę 
inicjatywną mieszkańców sołectwa Trębowiec.

Wartość całkowita zrealizowanych inicjatyw w 2019 roku to 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.

2. Fundusz sołecki
Kolejnym ważnym instrumentem rozwoju poszczególnych miejscowości gminy 

Mirzec jest fundusz sołecki. 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 
2019 rok to kwota 359 180,58 zł. Ogółem wydatkowano 587 922,78 zł, w tym wydatki
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majątkowe 255 466,30 zł, wydatki bieżące 99 881,94 zł i wkład własny Gminy w wysokości 
232 574,54 zł. W 2019 roku fundusz sołecki realizowany byl we wszystkich sołectwach gminy 
Mirzec :

Nazwa zadaniaLp. Sołectwo

Utwardzenie placu w obrębie Szkoły Podstawowej 
w Jagodnem________________________________
Zakup wyposażenia do budynku OSP w Ostrożance
Wykonanie pomieszczeń socjalnych w pomieszczeniu 
garażowym OSP w Tychowie Nowym_____________
Konserwacja i odbudowa rowów' melioracyjnych na 
terenie sołectwa Tychów Stary___________________
Malowanie pomieszczeń w Szkole Podstawowej 
w Osinach

Jagodne

2. Ostrożanka
Tychów Nowy3.

4. Tychów Stary

5. Osiny

Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej 
nr 347013 Krzewa - Małyszyn Górny

6. Małyszyn

Budowa oświetlenia drogow-ego przy drodze gminnej 
nr 34701 1T Mirzec-Majorat - Tychów Nowy i przy 
drodze gminnej nr 347021T Mirzec- Podborki - 
Mirzec-Majorat

Mirzec II7.

Budowa oświetlenia drogowego przy drodze 
powiatowej nr 0569T Trębowńec Duży - Czerwona
Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej 
w Gadce

Trębowiec8.

9. Gadka

Zagospodarowanie działek gminnych w sołectwie 
Mirzec 1

Mirzec I10.

3. Podjęte i zrealizowane uchwały w 2019 roku.
W okresie od stycznia do grudnia 2019 roku Rada Gminy w' Mircu podjęła 99 uchwał

z tego:
931. Uchwały zrealizowane

2. Uchwały w trakcie realizacji
3. Uchwały niezrealizowane
Z tego uchwały uchylone w trybie nadzoru

6
brak
brak

Przepisy praw'a miejscowego zawarte były w 41 uchwałach i podlegały opublikowaniu 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

W okresie sprawozdawczym realizowane były uchwały podjęte w 2019 roku, przy czym 
część uchwał, które zostały podjęte w 2019 roku będzie realizowana również w roku 2020, 
np. uchwała w sprawie „Rocznego Programu Współpracy Gminy 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i wolontariacie na 2020 rok‘\ Niektóre uchwały będą realizowane 
zarówno w roku 2020 jak i latach kolejnych, np. uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Mirzec na lata 2020 - 2027.

z organizacjami
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