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2906
ROZPORZĄDZENIE Nr 11/2008
WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
z dnia 8 października 2008r.
w sprawie ochrony gatunkowej jodły pospolitej (Abies alba) w województwie świętokrzyskim
Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz.
880, z 2005r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130 poz. 1087,
z 2007r. Nr 75, poz. 493, Nr 176 poz. 1238 i Nr 181,
poz. 1286) zarządza się, co następuje:
§ 1. Wprowadza się na terenie województwa świętokrzyskiego ochronę gatunkową drzew
z gatunku jodła pospolita (Abies alba).
§ 2. Ochrona drzew, o których mowa w
§ 1, obejmuje zakaz:
1) zrywania, niszczenia i uszkadzania;
2) pozyskiwania, zbioru, przetrzymywania, posiadania, preparowania i przetwarzania całych roślin i ich części;
3) zbywania, nabywania, oferowania do sprzedaŜy, wymiany i darowizny roślin Ŝywych,

martwych, przetworzonych i spreparowanych, a takŜe ich części i produktów pochodnych.
§ 3. Zakazów, o których mowa w § 2, nie
stosuje się w przypadkach wykonywania czynności związanych z prowadzeniem racjonalnej
gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej, jeŜeli
technologia prac uniemoŜliwia przestrzeganie
tych zakazów.
§ 4. Rozporządzenie obowiązuje do dnia
31 grudnia 2008 roku.
§ 5. Rozporządzenie wchodzi w Ŝycie po
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Wojewoda Świętokrzyski: B. Pałka-Koruba

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 217

 10502 

Poz. 2907 i 2908

2907
ROZPORZĄDZENIE Nr 12/2008
WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
z dnia 9 października 2008r.
w sprawie uznania za rezerwat przyrody
Na podstawie art. 13 ust. 1, 2 i 3 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody
(Dz. U. Nr 92, poz. 880 oraz z 2005r. Nr 113, poz.
954 i Nr 130, poz. 1087 oraz z 2007r. Nr 75, poz.
493, Nr 176, poz. 1238 i Nr 181, poz. 1286) zarządza się, co następuje:

1000/6, 1000/7, 1000/8 cz., 1000/9 - o powierzchni 453,027 ha.
3. Z terenu Rezerwatu wyłącza się obszar o
powierzchni 17,80 ha w granicach określonych
na wschodzie - granicą województwa, stanowiącą nurt rzeki Wisła, na zachodzie - linią brzegową
rzeki, na południu i północy tamami usytuowanymi na lewym brzegu rzeki, odpowiednio w
286,7 km i 287,5 km.

§ 1.1. Uznaje się za rezerwat przyrody, w
jego części naleŜącej do województwa świętokrzyskiego, pod nazwą „Wisła pod Zawichostem”, zwany dalej „Rezerwatem”, obszar wód,
wysp, kęp i część brzegów rzeki Wisły, na jej
odcinku od wspólnej granicy na lewym brzegu
sołectw Mściów i Szczytniki do północnej granicy sołectwa Piotrowice, o powierzchni w województwie świętokrzyskim 676,177 ha, połoŜone
w gminie Dwikozy, oraz w mieście i gminie Zawichost, w powiecie sandomierskim.

§ 2. Rezerwat tworzy się celem zachowania ze względów społecznych, naukowych i dydaktycznych ostoi lęgowych, miejsc Ŝerowania i
odpoczynku podczas wędrówek rzadkich, charakterystycznych dla doliny Wisły gatunków
ptaków, w szczególności z rzędu siewkowych
Charadriiformes.

2. W skład Rezerwatu w województwie
świętokrzyskim wchodzą:
1) obszary o powierzchni 144,5700 ha, połoŜone w
granicach administracyjnych gminy Dwikozy:
a) oznaczone w ewidencji gruntów wsi
Szczytniki, jako działki o Nr: 860, 861, 862
- o powierzchni 72,1500 ha,
b) oznaczone w ewidencji gruntów wsi
Słupcza, jako działki o Nr: 1692, 1694,
1695 - o powierzchni 19,6600 ha,
c) oznaczone w ewidencji gruntów wsi Winiary, jako działki o Nr: 383/2, 383/3, 529 o powierzchni 52,7600 ha.
2) obszar połoŜony w granicach administracyjnych gminy Zawichost, oznaczony w ewidencji gruntów wsi Piotrowice jako działki o
Nr: 370, 371 - o powierzchni 78,5800 ha.
3) obszar połoŜony w granicach administracyjnych miasta Zawichost, oznaczony w ewidencji gruntów jako działki o Nr: 1000/4,

§ 3. Określa się rodzaj, typy i podtypy Rezerwatu:
- rodzaj - faunistyczny;
ze względu na dominujący przedmiot ochrony:
1) typ - faunistyczny;
2) podtyp - ptaków;
ze względu na główny typ ekosystemu:
3) typ - wodny;
4) podtyp - rzek i ich dolin, potoków i źródeł.
§ 4. Nadzór nad Rezerwatem, w jego części połoŜonej w województwie świętokrzyskim,
sprawuje Wojewódzki Konserwator Przyrody w
Kielcach.
§ 5. Rozporządzenie wchodzi w Ŝycie po
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Wojewoda Świętokrzyski: B. Pałka-Koruba

2908
UCHWAŁA Nr 20/XIX/2008
RADY GMINY W ŁĄCZNEJ
z dnia 4 sierpnia 2008r.
w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Kamionki na lata 2008-2020”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gmin-

nym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591,
z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
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§ 1. Zatwierdza się „Plan Odnowy Miejscowości Kamionki na lata 2008-2020”, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.

Poz. 2908

§ 3. Uchwala podlega opublikowaniu w
Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w
Łącznej.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Gminy: S. Starz
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 20/XIX/2008
Rady Gminy w Łącznej
z dnia 4 sierpnia 2008r.

Gmina Łączna
Plan Odnowy Miejscowości Kamionki
na lata 2008-2020
Rozdział
1.
2.
3.
4.
5.
5.1
5.2
5.3
6.
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
7.
8.
9.
10.
11.
11.1
11.2

Nazwa
Spis treści
Wstęp
Uczestnicy debaty strategicznej reprezentujący miejscowość Kamionki
Metodologia
Obszar i czas realizacji Planu Odnowy Miejscowości
Charakterystyka Miejscowości Kamionki
PołoŜenie, przynaleŜność administracyjna, powierzchnia i liczba ludności
Historia miejscowości
Określenie przestrzennej struktury miejscowości
Inwentaryzacja zasobów słuŜących odnowie miejscowości
Zasoby przyrodnicze i dziedzictwo kulturowe
Obiekty i tereny
Infrastruktura społeczna
Infrastruktura techniczna
Przedsiębiorczość i rolnictwo
Kapitał społeczny i ludzki
Kluczowe obszary problemowe
Ocena mocnych i słabych stron miejscowości
Miejscowość Kamionki w 2020 roku
Cele strategiczne do 2020 roku
Opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społeczność lokalną
Zadania inwestycyjne do realizacji w latach 2008-2020 wskazane przez mieszkańców miejscowości Kamionki
Zadania nie inwestycyjne
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12.
Opis zadania priorytetowego w ramach „PROW 2007-2013”
12.1
Szacunkowe zestawienie kosztów zadania priorytetowego
12.2
Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania priorytetowego
13.
Realizacja Planu Odnowy Miejscowości Kamionki
13.1
WdraŜanie
13.2
Finansowanie
13.3
Komunikacja społeczna i promocja
13.3
Monitoring
13.4
Aktualizacja
Bibliografia
Spis tabel
Spis fotografii
1. Wstęp
Rozwój i odnowa terenów wiejskich to jedno z kluczowych wyzwań, jakie stoją przed władzami
wszystkich szczebli administracji. Plan Odnowy Miejscowości jest jednym z najwaŜniejszych elementów
odnowy wsi, jej rozwoju oraz poprawy warunków pracy i Ŝycia mieszkańców. Sporządzenie i uchwalenie
takiego dokumentu stanowi niezbędny warunek przy aplikowaniu o środki finansowe w ramach „Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013” działanie „Odnowa i rozwój wsi”. Jego celem jest poprawa
jakości Ŝycia na obszarach wiejskich poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców
wsi oraz promowanie obszarów wiejskich. Działanie ma umoŜliwić rozwój toŜsamości społeczności lokalnych,
zachowanie ich dziedzictwa kulturowego oraz podnieść atrakcyjność turystyczną i inwestycyjną.
Opracowanie Planu Odnowy Miejscowości to wyzwanie, przed którym stanęły wszystkie aktywne
społeczności lokalne zaangaŜowane w działania rozwojowe podejmowane na terenie ich „małych ojczyzn”. Opracowanie, a następnie wdroŜenie planu odnowy wiąŜe się z określonymi korzyściami dla społeczności lokalnej:
- moŜliwość korzystania z funduszy strukturalnych UE i innych zewnętrznych źródeł finansowania działań rozwojowych,
- wzrost atrakcyjności Ŝycia społeczno-kulturalnego,
- wdraŜanie pozytywnych zmian akceptowanych przez mieszkańców,
- wzrost wartości majątku komunalnego - nieruchomości,
- aktywizacja społeczności lokalnej - wzrost toŜsamości z miejscem zamieszkania i stopnia - integracji
mieszkańców wokół działania na rzecz własnego środowiska - miejscowości.
Podstawą rozwoju miejscowości Kamionki jest dokument pod nazwą „Plan Odnowy Miejscowości
Kamionki na lata 2008-2020”, który określa wizję, cele i kierunki działania wraz z zadaniami inwestycyjnymi na okres 12 lat. Dokument ten został wypracowany metodami oddolnymi wspólnie z mieszkańcami
w trakcie zebrania zespołu roboczego ds. POM, a następnie uchwalony przez Zebranie Wiejskie w dniu
20 kwietnia 2008 roku.
2. Uczestnicy debaty strategicznej reprezentujący miejscowość Kamionki
W dniu 9 kwietnia 2008r. odbyło się w Sali OSP spotkanie przedstawicieli mieszkańców miejscowości Kamionki, władz gminy i Konsorcjum InicjatywaLokalna.pl
W toku debaty uczestnicy określili główne problemy, z którymi boryka się miejscowość, wskazali
negatywne skutki wynikające z sygnalizowanych niedostatków, nakreślili moŜliwości poprawy istniejącego stanu oraz wypracowali wizję rozwoju miejscowości do roku 2020. W spotkaniu wzięli udział:
1. Romuald Kowaliński - Wójt Gminy Łączna
2. Stanisław Starz - Przewodniczący Rady Gminy w Łącznej
3. Krzysztof Ligowski - Radny Rady Powiatu SkarŜyskiego
4. Zofia Chrzęszczyk
5. Anna Chudzik
6. Marek Fąfara
7. Juliusz Domeradzki
8. Waldemar Dulęba
9. Agnieszka Łutczyk
10. Ks. Dariusz Jarliński
11. Beata Kołda
12. Wiesława Korus
13. Sławomir Litwiński
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14. Ks. Jan Marczewski
15. Stanisław Materek
16. Agnieszka Sufin
17. Tadeusz Ślusarczyk
18. Anna Tokarczyk
19. Edmund Wykrota
oraz moderatorzy zebrania z Konsorcjum Inicjatywa Lokalna.pl:
20. Justyna Goliat
21. Rafał Graczkowski
Łącznie w dyskusji wzięło udział 21 osób.
3. Metodologia
Zbieranie danych potrzebnych do opracowania i wdroŜenia „Planu Odnowy Miejscowości Kamionki na lata 2008-2020” oraz opracowanie planów, projektów i procedur wymagało uŜycia następujących metod:
- badania literaturowe (głównie w zakresie dokumentacji),
- generowanie pomysłów za pomocą metod odroczonej krytyki (zestaw metod Osborn’a),
- obserwacja uczestnicząca,
- prezentacje za pomocą flipczartów i rzutników multimedialnych,
- analiza strategiczna SWOT.

Fot. 1. Romuald Kowaliński - Wójt Gminy Łączna omówił na zebraniu wiejskich
zasady przyznawania dotacji w ramach PROW 2007-2013,
działania „Odnowa i rozwój wsi”. Fot. Justyna Goliat
4. Obszar i czas realizacji Planu Odnowy Miejscowości
Plan Odnowy Miejscowości jest kompleksowym dokumentem określającym projekty niezbędne do
realizacji na terenie Miejscowości Kamionki w latach 2008-2020. Jest on zgodny z priorytetami i celami
dokumentów planistycznych wyŜszego rzędu (powiatowymi, regionalnymi, krajowymi i UE). Dokument
został przygotowany między innymi na podstawie Strategii Rozwoju Gminy Łączna.
Plan Odnowy Miejscowości przedstawia sytuację społeczno-gospodarczą Kamionek, formułuje
problemy, zadania i projekty, których realizacja pozwoli osiągnąć oczekiwany poziom rozwoju. Jest narzędziem umoŜliwiającym podejmowanie efektywnych decyzji finansowych związanych z angaŜowaniem
środków własnych gminy jak i ubieganiem się o środki ze źródeł zewnętrznych.
Przygotowanie Planu Odnowy Miejscowości poprzedził proces konsultacji społecznych. Projekt był
omawiany na zebraniu strategicznym Zespołu Roboczego ds. Planu Odnowy Miejscowości Kamionki
(9 kwietnia 2008r.) oraz podczas Zebrania Wiejskiego (20 kwietnia 2008r.).
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Fot. 2. Zebranie wiejskie 20.04.2008r. Fot. Monika Goliat.
5. Charakterystyka Miejscowości Kamionki
5.1

PołoŜenie, przynaleŜność administracyjna, powierzchnia i liczba ludności
Miejscowość Kamionki połoŜona jest w Gminie Łączna w południowej części powiatu skarŜyskiego,
w województwie świętokrzyskim. Współrzędne miejscowości to 50° 59' 49'' N, 20° 48' 19'' E.

Źródło: www.mapa.szukacz.pl

Gmina Łączna powstała na mocy decyzji lokalnej społeczności w dniu 1 stycznia 1995r. Do tej pory
stanowiła część gminy Suchedniów. Swoją samodzielność utraciła w 1975r. w wyniku tzw. reformy
„gierkowskiej”. W 1995r. ponownie trafiła na mapę administracyjną kraju. Kamionki przed reformą administracyjną naleŜały do województwa kieleckiego.
Gmina Łączna jest gminą typowo wiejską. Zajmuje obszar 62 km², z czego aŜ 57,7 proc. stanowią
lasy. NajwaŜniejszymi bogactwami naturalnymi gminy są piaskowce kwarcytowe i lasy. Występuje tu
jedyne w kraju złoŜe kopaliny krzemionkowej.
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Przez teren gminy przebiega pasmo Klonowskie Gór Świętokrzyskich, które rozciąga się od Zagnańska w dolinie Bobrzy na zachodzie, po okolice Bodzentyna na wschodzie. Pasmo to jest zbudowane
głównie z piaskowców i kwarcytów dewońskich. Głównym szczytem tego pasma jest Góra Bukowa (484 m).

Fot. 3. Bukowa Góra. Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/
Miejscowość Kamionki jest jednym z 13 sołectw wyodrębnionych w podziale administracyjnym.
Tabela 1 - Powierzchnia oraz liczba mieszkańców poszczególnych sołectw
w gminie Łączna wg stanu na 31.12.2007r.
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Sołectwo
Czerwona Górka
Gózd
Jęgrzna
Kamionki
Klonów
Łączna
Osełków
Podłazie
Podzagnańszcze
Występa
Zagórze
Zalezianka
Zaskale

Obszar
[w km²]

Liczba
mieszkańców
1,60
2,38
8,99
1,45
10,45
2,23
0,92
1,84
1,37
1,53
2,44
24,46
1,76

372
578
497
475
289
605
288
443
347
386
451
411
247

Źródło: Urząd Gminy w Łącznej

Sołectwo Kamionki jest jednym z najmniejszych pod względem powierzchni w Gminie.
Tabela 2 - Miejscowość Kamionki w statystyce stan na 31.12.2007 roku
Wyszczególnienie
Powierzchnia w ha
Stan ludności ogółem, w tym:
kobiety
męŜczyźni
Urodzenia Ŝywe ogółem
Zgony ogółem
Przyrost naturalny
Ludność w wieku przedprodukcyjnym (0-17 lat)
Ludność w wieku produkcyjnym
Kobiety (18-59 lat) / MęŜczyźni (18-64)
Ludność w wieku poprodukcyjnym
Kobiety (60 lat i więcej) / MęŜczyźni (65 lat i więcej)
Źródło: Urząd Gminy w Łącznej

Stali
475
239
236
5
3
2
101
K-154
M- 173
K-33
M-14

Wartości
145,09
Stali i czasowi
477
239
238
5
3
2
101
K-154
M-175
K-33
M-14
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Tabela 3 - Struktura ludności gminy Łączna i miejscowości Kamionki
wg wieku - stan na 31.12.2007r.
Przedziały wieku w latach
do 19
20-30
31-40
41-50
51-60
powyŜej 60

Miasto i Gmina Łączna
Stali
Stali i czasowi
1387
1393
957
969
774
782
703
707
651
655
899
899

Miejscowość Kamionki
Stali
Stali i czasowi
114
114
100
101
65
65
64
65
79
79
53
53

Źródło: Urząd Gminy w Łącznej

5.2

Historia Miejscowości
Nie zachowały się materiały historyczne, które pozwoliłyby precyzyjnie określić datę lokowania
miejscowości Kamionki. Jan Długosz w swoim „Liberum Beneficiorum” nie wymienia nazwy Kamionki.
Rozwój Kamionek jest ściśle powiązany z miejscowością Łączna, która powstanie swoje wiąŜe z kolonizacją prowadzoną na tym terenie przez biskupów krakowskich w II połowie XIV wieku. Procesy te
zapoczątkował biskup Bodzanta, a kontynuował Florian z Mokrska, Jan Redlica, Piotr Wysz, Wojciech
Jastrząb, a przede wszystkim Zbigniew Oleśnicki.
Od roku 1795 (po III rozbiorze Polski) tereny obecnej gminy Łączna na okres do 1809 roku znalazły
się w zaborze austriackim. Następnie weszły w skład Księstwa Warszawskiego (do 1815 roku), a później
Królestwa Polskiego.
Pierwsza połowa XIX wieku to zanik tradycji hutniczych i górniczych w tym rejonie i bartnictwa.
Ogromne znaczenie dla rozwoju Łącznej i okolic miała budowa w latach 1820-1836 traktu warszawskiego.
W 1846 roku powstały karczmy w Łącznej i Występie. Po roku 1867 Kamionki znalazły się w zaborze rosyjskim w Guberni Kieleckiej, powiecie kieleckim i gminie Suchedniów.
W drugiej połowie XIX wieku zmianie ulega układ pierwotny wsi ukształtowany podczas średniowiecznej lokacji. Stało się tak w wyniku przeprowadzonej w II połowie XIX wieku akcji „urządzania wsi”.
Wyznaczone wówczas jednostki osadnicze miały charakter tzw. rzędówek. WielodroŜna wieś Łączna, w
wyniku „urządzania”, podzielona została na kilka miejscowości, które z czasem stały się odrębnymi
wsiami (Kamionki, Czerwona Górka, Podzagnańszcze, Stawik, Jaśle).
Nie mniej waŜne dla Kamionek było wybudowanie w latach 1884-1885 kolei na trasie Dęblin - Radom - SkarŜysko - Kielce - Dąbrowa Górnicza.
Na początku XX wieku inspiratorem Ŝycia kulturalnego była miejscowa szkoła. Organizowała m.in.
obchody rocznic państwowych i niepodległościowych, przedstawienia teatralne, zajęcia sportowe. Działało w niej szereg organizacji: Związek Harcerstwa Polskiego, Towarzystwo Opiek nad Zwierzętami, Koło
Byłych Wychowanków, Szkolna Kasa Oszczędności, Szkolne Koło Ligi Morskiej i Kolonialnej, chór.
O ciekawej przeszłości historycznej tych terenów świadczą między innymi pomnik powstańca z
1863r. na Występie oraz mogiła Ŝołnierza napoleońskiego z 1813r. na polanie Obrozik.
Okres międzywojenny zaznaczył się rozwojem gospodarczym tych terenów. W Łącznej działał tartak, spółdzielnia „Rolnik”, drobne zakłady handlowe i rzemieślnicze.
3 września 1939r. stacja kolejowa w Łącznej zostaje zbombardowana przez niemieckie lotnictwo.
W okresie II wojny światowej na tych terenach walczyła Armia „Prusy”. W celu osłonięcia koncentracji
Armii „Prusy” Wódz Naczelny wydał polecenie płk. Kazimierzowi Glabiszowi i ppłk. Bronisławowi Kowalczewskiemu zorganizowanie doraźnej obrony w Górach Świętokrzyskich. Ze znajdujących się w Kielcach i okolicy oddziałów polskich zorganizowali oni dwie podgrupy „Kielce” i „Radom”, które miały
osłaniać Armię „Prusy” przed niemieckim manewrem okrąŜającym. Grupa płk Glabisza walczyła na kierunku SkarŜysko. Dnia 7 września jednostki ppłk Kowalczewskiego stoczyły całodzienny bój pod Łączną i
Ostojowem z częścią 2 Dywizji Lekkiej Wehrmachtu, opóźniając ruchy wroga. W grupie ppłk Kowalczewskiego znaleźli się Ŝołnierze z 64, 65, 66 i 77 Pułków Piechoty oraz z 16 Dywizji Piechoty, a takŜe jednostki
artyleryjskie z 12 i 55 PAL. W cięŜkich walkach pod Łączną poległo kilkudziesięciu polskich Ŝołnierzy, których pochowano na miejscowym cmentarzu w sześciu kwaterach. Znajduje się na nim równieŜ zbiorowa
mogiła ofiar bombardowania pociągu z września 1939 roku. W 2006r. z funduszy Rady Ochrony Pamięci
Walk i Męczeństwa postawiono w miejscu mogiły pomnik z piaskowca.
W zasobach Państwowej Ochrony SłuŜby Zabytków w Kielcach znajdują się trzy miejsca pamięci
narodowej z tego okresu - w Klonowie, Zaleziance i Łącznej.
W latach 1978-1995 miejscowość Kamionki naleŜała administracyjnie do gminy Suchedniów.
2 stycznia 1995 roku utworzona zostaje gmina Łączna, której Urząd Gminy mieści się w Kamionkach.
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Fot. 4. Tadeusz Ślusarczyk - radny Rady Gminy w Łącznej podczas zebrania wiejskiego
w dn. 20 kwietnia 2008r. Fot. Justyna Goliat

Fot. 5 i 6. Mieszkańcy miejscowości Kamionki podczas Zebrania Wiejskiego
w dn. 20 kwietnia 2008r. Fot. Justyna Goliat.
5.3

Określenie przestrzennej struktury miejscowości
Krajobraz Kamionek jest bardzo urozmaicony, kształtują go rozległe wzniesienia, zbudowane z
czerwonych piaskowców triasowych, a wśród nich głębokie kotliny. Znaczącą rzeką jest Kamionka. Klimat jest tu surowszy w porównaniu do sąsiednich regionów, przewaŜają wiatry zachodnie i południowozachodnie. Kamionki są niewątpliwie jedną z najbardziej urokliwych miejscowości w gminie. Pagórkowaty teren pozwala na uprawianie amatorskiego narciarstwa. Przemierzając obszar miejscowości spotkać
moŜna wkomponowane w otoczenie, przydroŜne krzyŜe. Miejscowość Kamionki jest typem wsi ulicówki.
Do otwartych przestrzeni wspólnych moŜna zaliczyć plac obok urzędu gminy gdzie odbywają się festyny i
imprezy okolicznościowe (np. Dzień Dziecka, DoŜynki Gminne). W Kamionkach znajduje się Kościół pod
wezwaniem św. Szymona i Judy Tadeusza, jednak jego usytuowanie nie ma charakteru dominującego
nad miejscowością. Rolę tę pełni duŜy budynek mieszkalny, pięciokondygnacyjny blok znajdujący się w
centrum wsi na wzniesieniu.
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Fot. 7. Blok mieszkalny w miejscowości Kamionki. Fot. Justyna Goliat.
6. Inwentaryzacja zasobów słuŜących odnowie miejscowości
Zasoby sołectwa to wszelkie elementy materialne i niematerialne wsi oraz otaczającego ją obszaru,
które mogą być wykorzystane obecnie bądź w przyszłości przy budowaniu czy realizacji publicznych i
prywatnych przedsięwzięć odnowy wsi. Przy analizie zasobów wzięto pod uwagę następujące ich kategorie: środowisko przyrodnicze, środowisko kulturowe, dziedzictwo religijne i historyczne, obiekty, tereny,
infrastruktura, gospodarka i rolnictwo, instytucje, organizacje społeczne.
6.1

Zasoby przyrodnicze i dziedzictwo kulturowe
AŜ 55 z 62 ha powierzchni Gminy objętych jest róŜnymi formami ochrony przyrody. Są to głównie
parki narodowe i obszary chronionego krajobrazu. W gminie ulokowane są 2 pomniki przyrody. Niedaleko kamionek znajduje się Bukowa Góra (482 m. wys., dł. 8.5 km). Na jej grani widać niewielkie odsłonięcia grani dolnodewońskich, zarejestrowane jako pomnik przyrody nieoŜywionej. W zasobach Państwowej Ochrony SłuŜby Zabytków w Kielcach znajdują się:
- Kościół parafialny pod wezwaniem św. Szymona i Judy Tadeusza w Łącznej z 1912r. (z czerwonego
piaskowca, na planie krzyŜa; nawiązujący do cech romańskich i gotyckich) z towarzyszącą mu wolnostojącą dzwonnicą z piramidalnym dachem.
- Dwa zabytkowe cmentarze (parafialny w Łącznej i epidemiczny w Jęgrznej).
Wymienione zabytki mają potencjalnie istotne znaczenie dla promocji turystyki w Kamionkach.
Są równieŜ pozostałości po kolejowej inŜynierii (przepusty w nasypach, umocnienia nasypów, pozostałości po kolejkach wąskotorowych). Na obrzeŜach gminy znajdują się relikty dawnych młynów lub kuźniczek. Przykłady takie występują w rejonie rzeki Jaślanej, w tym na pograniczu gmin (dawny Młynek, Dulęba, itp), a takŜe na Kamionce (rejon byłego młyna Pocieszka, Dulęba). Na terenie Kamionek znajduje się
równieŜ piękna, zabytkowa Aleja Lipowa od Kościoła wzdłuŜ plebani aŜ do cmentarza.
Godne podtrzymania są tradycje lokalnej sztuki ludowej, swego czasu znaczące w regionie. Dotyczy to zwłaszcza wyrobów z drewna - snycerki, rzeźby i płaskorzeźby, itp. Jednym z twórców ludowych
zamieszkujący w Kamionkach jest Pan Marek Fąfara, który jest miłośnikiem rzeźbiarstwa. Pani Anna Tokarczyk jest malarką. Pan Stanisław Pękowski prowadzi pracownię rekonstrukcji i odnowy mebli zabytkowych.

6.2

Obiekty i tereny
Miejscowość Kamionki połoŜona jest w malowniczej, pagórkowatej, północnej części województwa
świętokrzyskiego w powiecie skarŜyskim. Korzystne połoŜenie przy międzynarodowej trasie KrakówWarszawa oraz magistrali kolejowej stwarzają łatwą dostępność komunikacyjną oraz korzystne warunki
dla rozwoju Kamionek jako ośrodka turystyczno wypoczynkowego. Niedaleko Kamionek jest zbiornik
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wodny w Jaśle. Kamionki posiadają niewykorzystany potencjał turystyczny, wypoczynkowy oraz rekreacyjny. Niestety na terenie Kamionek nie funkcjonują gospodarstwa agroturystyczne.
Dzięki wspaniałej przyrodzie, czystemu powietrzu, wysokim walorom przyrodniczym przyszłość
Kamionek związana moŜe być z rozwojem funkcji agroturystycznych. UmoŜliwi to zapewne zbudowany w
ramach wspólnego projektu gmin zrzeszonych w Związku Gmin Gór Świętokrzyskich ze środków Programu Przedakcesyjnego PHARE Spójność Społeczna i Gospodarcza zbiornik Jaśle na rzece Jaślanej.
Brak jest w miejscowości - na co zwracali uwagę mieszkańcy na zebraniach - skwerów czy teŜ ścieŜek rowerowych. Nie ma takŜe rynku, ani parku. Na północ od kościoła jadąc poprzez piękna aleją lipową
po prawej stronie jest usytuowany cmentarz katolicki w Łącznej. Znajduje się na nim zbiorowa mogiła
bombardowania pociągu we wrześniu 1939 roku i pomnik Ŝołnierzy Wojska Polskiego poległych w 1939r.
Zbiorową mogiłę upamiętnia tablica „Tu spoczywa w Bogu Olga Maj nauczycielka z Sosnowca wraz z
innymi ofiarami, które zginęły podczas bombardowania pociągu w 1939r. na stacji kolejowej Łączna”.
Za mogiłą znajduje się Ŝelazny, aŜurowy krzyŜ.

Fot. 8. Aleja lipowa od kościoła do cmentarza. Fot. Justyna Goliat.
Na terenie cmentarza w Łącznej moŜna spotkać jeszcze interesujące nagrobki neogotyckie z kamienia, rzeźby nagrobkowe okresu międzywojennego, stare detale i zdobne elementy odlewane lub kute.
6.3

Infrastruktura społeczna
Mieszkańcy Kamionek nie mają problemu z dojazdami do większych miast (Kielce, SkarŜyskoKamienna), gdyŜ połączenie transportowe jest niezwykle dobrze rozwinięte ze względu na przebiegającą
niedaleko miejscowości drogę E7. W miejscowości są zlokalizowane wszystkie podstawowe i najwaŜniejsze usługi gminy takie jak: Urząd Gminy, Ochotnicza StraŜ PoŜarna, Świetlica Wiejska, Biblioteka Publiczna, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, bank oraz poczta.
Jedyną instytucją kultury w Kamionkach jest Gminna Biblioteka Publiczna. Niestety nie funkcjonuje
Gminny Ośrodek Kultury. Przy Gminnej Bibliotece działa świetlica środowiskowa, gdzie dzieci mogą
spędzać swój wolny czas. W Kamionkach zlokalizowana jest sala gimnastyczna, w której oprócz zajęć
sportowych, w pomieszczeniach dydaktycznych odbywają się lekcje dla dzieci z klas 0-3 ze Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej Korpus ”Jodła”, która ma siedzibę w sąsiednim sołectwie Czerwona Górka
Przy hali znajduje się plac zabaw wyposaŜony w zjeŜdŜalnie, dwa bujaczki, piaskownice, drabinki i dwie
huśtawki. Dzieci klas 4-6 uczęszczają na zajęcia w Czerwonej Górce. W Kamionkach nie funkcjonuje gimnazjum, część dzieci uczy się w gimnazjum w Zaleziance, a część dojeŜdŜa do gimnazjów w Kielcach,
Suchedniowie i SkarŜysku.
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Fot. 9. Biblioteka Gminna z zewnątrz. Fot. Justyna Goliat.
Mieszkańcy wiąŜą duŜe nadzieję z planowaną budową kompleksu oświatowego. Prace są rozpoczęte. Fundamenty stoją juŜ od lat 90-tych jednak brak środków finansowych spowodował wstrzymanie prac
budowlanych. Obecnie Gmina stara się o pozyskanie funduszy unijnych na wznowienie budowy. Kompleks oświatowy będzie obejmował budynek gimnazjum i szkoły podstawowej, łącznik (między kompleksem, a istniejącą salą gimnastyczną). Na terenie powyŜszego obiektu zaprojektowano boiska sportowe
(wielofunkcyjne ogólnodostępne dla dzieci i młodzieŜy, pełnowymiarowe do piłki noŜnej, siatkówki).
Na terenie Kamionek brak jest przedszkola. W gminie funkcjonuje tylko jedno przedszkole w Goździe.
Jest to niewystarczające w porównaniu z potrzebami mieszkańców nie tylko Kamionek, ale i gminy Łączna.
Pomimo lokalizacji Kamionek na terenie podgórskim i górskim, nie ma problemu z dostępem do Internetu. Większość mieszkańców posiada juŜ łącza internetowe m.in. dzięki drodze naziemnej i radiowej.
Na terenie Kamionek podstawową opiekę zdrowotną zapewnia Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łącznej (NZOZ od 2005r.), który wcześniej funkcjonował jako zakład publiczny. Funkcjonuje
takŜe jedna indywidualna praktyka lekarska. Na terenie miejscowości zlokalizowana jest jedna apteka.

Fot. 10. Świetlica wiejska w Kamionkach
w środku.
Źródło: http://www.laczna.pl/SWIETLICA.html
6.4

Fot. 11. Gminna Biblioteka Publiczna
w Kamionkach.
Źródło: http://www.laczna.pl/BIBLIOTEKA.html

Infrastruktura techniczna
W Kamionkach znajduje się największa koncentracja usług. Tu są właściwie wszystkie podstawowe
i najwaŜniejsze usługi i instytucje gminy (Urząd Gminy, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, sala
gimnastyczna, bank, straŜ poŜarna, stacja PKP, Gminna Biblioteka Publiczna ze świetlica środowiskową,
Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Lokalnych „Łączna”).
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Infrastruktura drogowa
Przez miejscowości Kamionki:
- przebiega droga powiatowa Kamionki - Czerwona Górka - Jęgrzna, oraz
- droga powiatowa Kamionki - Podłazie o numerze 0590T,
- ulica Osiedlowa (nr 1516003),
Najgorsza sytuacja pod względem jakości występuje w odniesieniu do drogi powiatowej Kamionki Czerwona Górka - Jęgrzna. W 1996 roku wybudowano 350 mb drogi w Kamionkach. W kolejnych latach
budowa drogi będzie kontynuowana na odcinku Czerwona Górka - Jęgrzna, pętla w Kamionkach. W 1995
roku wybudowano:
- 300 mb drogi w Jęgrznej,
- 345 mb drogi w Podzagnańszczu,
- drogi w Podłaziu (od kościoła w stronę wsi)
- 650 mb drogi od kościoła wzdłuŜ cmentarza do Kamionek.

Fot. 12. Droga powiatowa Kamionki - Czerwona Górka - Jęgrzna w miejscowości
Kamionki. Fot. Justyna Goliat.
Komunikacja transportowa
Komunikację zbiorową dla całej Gminy zapewnia kolej, linie autobusowe oraz prywatni przewoźnicy. Miejscowość Kamionki charakteryzują się tym, Ŝe niedaleko niej z północy na południe, przebiega
drga krajowa E7, a wkrótce rozpocznie się budowa jej nowej trasy, tak by spełniała rolę drogi ekspresowej S-7. Droga ta zaliczana jest do sieci dróg międzynarodowych (E77). Ponadto przez Kamionki przebiega linia kolejowa relacji Warszawa - Kielce rozgałęziająca się w kierunku Krakowa i Śląska. Co prawda na
terenie Kamionek zlokalizowana jest stacja PKP w Łącznej, ale juŜ od kilku lat jest ona nieczynna. Mieszkańcy Kamionek nie mają problemu z dojazdami do większych miast oddalonych od miejscowości (od
Kielc o 20 km, zaś od SkarŜyska-Kamiennej o 18-19 km). Na terenie miejscowości znajdują się trzy przystanki autobusowe w tym dwa zadaszone.

Fot. 13. Przystanek autobusowy w Kamionkach. Fot. Justyna Goliat.
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Fot. 14. Tory kolejowe z zaporami i monitoringiem. Fot. Justyna Goliat
Sieć wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa
Miejscowość Kamionki posiada sieć wodociągową oraz kanalizacyjną. Mieszkańcy są zaopatrywani
w wodę z ujęć podziemnych zlokalizowanych w Czerwonej Górce, Zaleziance i Klonowie.1 Eksploatowane
ujęcia znajdują się w dobrym stanie technicznym, i ich wydajności pokrywają potrzeby odbiorców na
obszarach zasilania poszczególnych systemów wodociągowych. Konieczny jest dalszy rozwój kanalizacji
w trosce o czystość rzek: Kamionki i Jaślanej oraz otulinę Świętokrzyskiego Parku Narodowego.
W 2007 roku ukończono etap (tylko w Kamionkach) budowy kanalizacji Kamionki - Czerwona Górka
- Jęgrzna (dla tych miejscowości są wykonane projekty kanalizacji).
W Kamionkach usytuowana jest oczyszczalnia ścieków, która umoŜliwia harmonijne współdziałanie z przyrodą. Powoduje to odzyskanie części wykorzystanej wody bez głębszej ingerencji w zasoby naturalne, co przyczynia się do zmniejszenia degradacji środowiska.
Przez teren Gminy, wzdłuŜ drogi krajowej, poza zabudową istniejącą po północnej stronie jezdni,
przebiega trasa gazociągu wysokopręŜnego φ 350, doprowadzającego gaz do Kielc. Jednak mieszkańcy
Kamionek nie mają moŜliwości podłączenia się gazociągu. Dotychczasowe rozmowy władz samorządowych z Karpacką Spółką Gazowniczą nie przyniosły rezultatów. Zwłaszcza dla mieszkańców bloku w Kamionkach jest to waŜny problem, gdyŜ podłączenie się do gazociągu oznaczałoby zmniejszenie kosztów
ogrzewania.
Gospodarka odpadami
Na terenie Gminy nie ma składowiska odpadów komunalnych z uwagi na objęcie niemal całego
tego terenu róŜnymi formami ochrony środowiska. Stałe odpady komunalne są przewoŜone na składowisko ŁyŜwy w pobliŜu SkarŜyska-Kamiennej. Mieszkańcy Kamionek są wyposaŜeni w kosze na śmieci.
Odpady są wywoŜone raz w miesiącu. Nie funkcjonuje jeszcze pełna segregacja odpadów (poza plastikiem). Jednak niebawem ma się to zmienić, gdyŜ Urząd Gminy powoli wdraŜa ten system.
6.5

Przedsiębiorczość i rolnictwo
W strukturze w miejscowości dominują grunty orne i łąki. Znikoma jest powierzchnia pastwisk.
Gospodarstwa rolne na terenie Kamionek są niewielkie, o małej dochodowości. Na wartość uŜytkową
gleb w Kamionkach w zasadniczy sposób rzutuje wpływ klimatu Gór Świętokrzyskich. Cały teren Kamionek zaliczany jest do obszaru o niekorzystnych warunkach gospodarowania zgodnie z terminologią Unii
Europejskiej.
Jak obrazuje tabela nr 3 gospodarstwa rolne są bardzo małe. Wynika to z faktu mało urodzajnych
gleb i niesprzyjającego klimatu w wyniku czego rolnictwo staje się mało opłacalne. Rozdrobnione rolnictwo o przeciętnym areale nie przekraczającym 2,7 ha nie sprzyja intensywnej produkcji rolnej. Gwarantuje jednak zachowanie w niezmienionej formie charakterystycznych cech krajobrazu w postaci malowniczych pól poprzeplatanych miedzami i kępami drzew. Są one ostoją dla chronionych oraz poŜytecznych
zwierząt, ptaków i owadów. Stwarza takŜe dogodne warunki dla rozwoju rolnictwa biodynamicznego
(czystego ekologicznie) i agroturystyki. W Kamionkach znajduje się 23 gospodarstwa rolne o powierzchni
od 1 do 2 ha, zaś 12 od 2-5 ha uŜytków rolnych.
1

Wyjątkiem jest miejscowość Podłazie, zaopatrywana z wodociągu istniejącego w miejscowości KrzyŜka w gm. Suchedniów.
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Tabela 4 - Struktura gospodarstw rolnych w miejscowości Kamionki
Wyszczególnienie
Liczba gospodarstw
Powierzchnia gospodarstw (w ha) ogółem,
w tym:
1-2 ha
2-5 ha
5-7 ha
7-10 ha
10-15 ha
15 i więcej ha

Rok 2007
35
81
47
34
-

Źródło: Urząd Gminy w Łącznej

Na terenie miejscowości funkcjonuje 23 podmioty działalności gospodarczej - ich profil prezentuje
poniŜsza tabela.
Tabela 5 - Struktura działalności gospodarczych prowadzonych w miejscowości Kamionki
Wyszczególnienie
Placówki handlowe i gastronomiczne
Produkcja wyrobów przemysłowych
Produkcja wyrobów spoŜywczych
Budownictwo
Usługi transportowe
Zakłady produkcyjno-usługowe
Ogółem:

Ilość
11
2
6
2
2
23

Źródło: Urząd Gminy w Łącznej

Dodatkowym źródłem zatrudnienia dla mieszkańców Kamionek jest przemysł związany z eksploatacją i przeróbką piaskowców kwarcytowych dewonu dolnego. Piaskowce te wydobywane są w złoŜu
„Bukowa Góra” uŜytkowanym przez Kopalnię i Zakład Wzbogacania Kwarcytu, które zalegają w sołectwach Zagórze i Klonów. Zakład ten zatrudniał jeszcze niedawno ponad 300 osób - obecnie niewiele ponad 100 (w tym kilkunastu mieszkańców Kamionek). Powierzchnia kamieniołomu wynosi 57 ha, a obszar
górniczy tej kopalni ma powierzchnię 296 ha. Obecnie średnie roczne wydobycie z tych złóŜ wynosi
ok. 400 tys. ton. Zakłada się, Ŝe zasoby złóŜ zabezpieczą produkcję Zakładu Wzbogacania Kwarcytu na
okres ok. 12 lat. Jest to obecnie jedyne w kraju złoŜe kopaliny krzemionkowej, zawierającej średnio w
złoŜu około 99,5 % Si02 i spełniającej kryteria jakościowe surowca do produkcji Ŝelazostopów oraz krzemionkowych materiałów ogniotrwałych.
6.6

Kapitał społeczny i ludzki
Na terenie miejscowości swoją siedzibę mają: Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Lokalnych „Łączna”, Koło Gospodyń Wiejskich, Ochotnicza StraŜ PoŜarna, Uczniowski Klub Sportowy Łączna. Gmina jest
takŜe członkiem Lokalnej Grupy Działania (LGD) „Wokół Łysej Góry”. W kwietniu 2008r. w siedzibie OSP
w Kamionkach uruchomiono Internetowe Centrum Edukacyjno-Oświatowe.

Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Lokalnych „Łączna”
Na terenie miejscowości w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącznej (Kamionki 5c, 26-140 Łączna)
ma swoją siedzibę Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Lokalnych „Łączna”. Dodatkowo stowarzyszenie
podpisało umowę z Wójtem Gminy na bezpłatne uŜyczenie pomieszczenia w budynku Urzędu Gminy.
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Fot. 15 - Zebranie załoŜycielskie Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Lokalnych „Łączna” 12.04.2007r. Od
prawej: Stanisław Starz - Przewodniczący Rady Gminy w Łącznej, Anna Chudzik - Prezes Stowarzyszenia
oraz Anna Borys - członek Zarządu. Źródło: http://www.laczna.pl/CIL%20LACZNA.html
Projekt stowarzyszenia pod nazwą „Zakup sprzętu technicznego niezbędnego do przygotowania
zaplecza technicznego do organizowania imprez kulturalnych i szkoleń w miejscowości Kamionki” uzyskał w 2007 roku dofinansowanie w kwocie 15 363,82 zł (koszt całkowity projektu: 19 204,78 zł) w ramach
„Świętokrzyskiego Programu Odnowy Wsi”. Wniosek dotyczył przygotowania zaplecza technicznego do
organizowania szkoleń i imprez gminnych. Dzięki jego realizacji zakupiono: sprzęt nagłaśniający, rzutnik
multimedialny oraz ekran.
Stowarzyszenie uzyskało takŜe grant od Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach konkursu „PoŜyteczne ferie”. PAWF projekt „Zimowo-kabaretowo” dofinansowała w kwocie 2 000,00 zł.
Z inicjatywy CIL „Łączna” w 2007 roku odbył się „I Gminny Przegląd Wigilijny” w zamierzeniu inicjatorów ma to być stała cykliczna impreza.
Koło Gospodyń Wiejskich
Na terenie miejscowości działa Koło Gospodyń Wiejskich kultywujące tradycyjne obrzędy i folklor.
Przewodniczącą koła jest obecnie Zofia Orzeszek. Brak jest jednak widocznej aktywności koła.
Miejscowość moŜe takŜe poszczycić się twórcami ludowymi i artystami. Wśród nich wyróŜnić naleŜy:
Annę Tokarczyk, która pasjonuje się malarstwem i rzeźbą w skórze, ElŜbietę Sufin (szydełkowanie), Marka
Fąfarę - rzeźbiarza ludowego oraz Stanisława Pękowskiego, który prowadzi pracownię rekonstrukcji i
odnowy mebli.
Stowarzyszenie LGD „Wokół Łysej Góry”
Gmina Łączna jest członkiem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wokół Łysej Góry”. Stowarzyszenie obejmuje swym zasięgiem siedem gmin: Bieliny, Bodzentyn, Górno, Masłów, Łączna, Suchedniów i Wąchock. Dzięki przygotowaniu „Lokalnej Strategii Rozwoju” (LSR) dokumentu niezbędnego dla
Lokalnej Grupy Działania do realizacji Osi Leader w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
2007-2013, LGD „Wokół Łysej Góry” będzie mogło otrzymać dotację - ponad 42 € na 1 mieszkańca ze
swojego obszaru działania. Dzięki w/w dotacji będzie moŜliwe wsparcie lokalnych inicjatyw, osób chętnych załoŜyć własną działalność gospodarczą, gospodarstw agroturystycznych.
Uczniowsko-Ludowy Klub Sportowy w Łącznej
Na terenie miejscowości przy szkole podstawowej działa Uczniowsko-Ludowy Klub Sportowy w Łącznej.
Prezesem ULKS jest Tadeusz śmijewski, a w ramach Klubu funkcjonują 3 sekcje: szachowa, badminton i
piłki noŜnej. Największy sukcesy w historii klubu odniósł 14-letni szachista Grzegorz Zaręba, który został
mistrzem Polski (!).
Ochotnicza StraŜ PoŜarna w Łącznej
Dwudziestolecie międzywojenne to okres rozwoju Ŝycia społeczno-kulturalnego Kamionek. W 1927
roku powstaje jednostka Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Łącznej z siedzibą w Kamionkach. Jej obecnym
prezesem jest Dariusz Wilkosz.
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Internetowe Centrum Edukacyjno-Oświatowe
Od kwietnia 2008 roku czynne jest w Kamionkach (w remizie OSP w Łącznej) Internetowe Centrum
Edukacyjno-Oświatowe w Łącznej. Głównym celem projektu „Internetowe Centra Edukacyjno-Oświatowe na
wsiach” było umoŜliwienie mieszkańcom gminy Łączna korzystanie z nowoczesnych form kształcenia. Dodatkowo centrum ma pełnić rolę organizatora imprez kulturalnych i kulturalno-oświatowych, takich jak róŜnego rodzaju prelekcje, wykłady, pogadanki, prezentacje. ICEO zostało bogato wyposaŜone w sprzęt komputerowy, meble i materiały dydaktyczne umoŜliwiające jednoczesną edukację 11 osób, zaś w przypadku
imprez kulturalnych uczestnictwo nie mniej niŜ 20 osób. Centrum jest czynne cztery godziny dziennie od
poniedziałku do piątku (od 17 do 21) oraz sobota - niedziela od 12 do 22.
W załoŜeniu projektodawców centrum ma za zadanie:
- udostępniać szkolenia na odległość oraz wspomagające materiały dydaktyczne,
- organizować procesy edukacyjne nauczania na odległość, we współpracy z jednostkami kształcenia
na odległość,
- organizować kursy na odległość i egzaminy,
- organizować szkolenia zdalne z wykorzystaniem wyspecjalizowanego oprogramowania,
- organizować okresowe seminaria.
Gminna Biblioteka Publiczna w Łącznej
W Kamionkach zlokalizowana jest Gminna Biblioteka Publiczna w Łącznej, która działa od 1995 roku. Dnia
1 czerwca 2005r. zgodnie z Uchwałą Nr 21/IV/2005 Rady Gminy w Łącznej z dnia 27 kwietnia 2005r. z jednostki
budŜetowej Biblioteka została przekształcona w samorządową instytucję kultury. W budynku Biblioteki prowadzona jest równieŜ świetlica środowiskowa, czynna 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie, prowadzone są
zajęcia dla dzieci i młodzieŜy. Dla dzieci w wieku 3-5 lat zajęcia odbywają się 3 razy w tygodniu po 4 godziny
dziennie. Biblioteka ze świetlicą proponują m.in.: zajęcia muzyczno-rytmiczne dla dzieci w wieku 3-5 lat, taniec
dla najmłodszych, kółko teatralno-kabaretowe, turnieje gry w tenisa stołowego, piłkarzyki, rzutki itp., współorganizacja imprez gminnych. Ponadto Biblioteka prowadzi zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieŜy w czasie wakacji, zajęcia czytelnicze, upowszechniające kulturę, zajęcia plastyczne dla dzieci w
wieku 3-10 lat, czytelnię Internetową i pracownię komputerowej.
Parafia
Kościół pod wezwaniem św. Szymona i Judy Tadeusza stanowi wizytówkę Kamionek. Parafia w
Łącznej powstała w 1913 roku, zaś rok wcześniej rozpoczęto budowę kościoła, którą zakończono w 1920 roku.
Obecnie proboszczem jest ks. Jan Marczewski. Mieszkańcy Kamionek artykułują potrzebę iluminacji kościoła, budowy chodnika do niego oraz oświetlenia drogi od kościoła do cmentarza oraz budowy przy
nim parkingu.

Fot. 16. Zabytkowy Kościół pod wezwaniem św. Szymona i Judy Tadeusza.
Fot. Justyna Goliat
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„Obiekt wzniesiony jest na planie krzyŜa, zbudowano go z czerwonego piaskowca. Architektura
nawiązuje do cech romańskich (rozeta, okna, portal wejściowy, surowe ciosy kamienne) i elementów
gotyku (wieŜyczki, zwieńczenia, przypory boczne). Nad wejściem powyŜej gzymsu, u podstawy wieŜy,
wmurowana jest duŜa tablica pamiątkowa z datą - 1936. Tablica zawiera w centrum płaskorzeźbę Oko
Opatrzności BoŜej. Fronton z wieŜą centralną i dwiema wieŜyczkami bocznymi jest lokalną dominantą,
ale wysokie zadrzewienia otoczenia kościoła ograniczają jej oddziaływanie przestrzenne w okolicy. Kościołowi towarzyszy niewysoka wolnostojąca dzwonnica na rzucie zbliŜonym do kwadratu, z czterospadowym, piramidalnym dachem pokrytym gontem. Na dziedzińcu przykościelnym stoją wysmukłe drewniane krzyŜe misyjne. Całość otoczona aŜurowym, ozdobnym ogrodzeniem metalowym. Obok kościoła
usytuowany jest drewniany budynek dawnej plebanii, na planie litery L, z obudowanym gankiem bocznym. Budynek plebanii był oznaczony jako zabytek w „Spisie zabytków województwa Kieleckiego” wydanym przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w 1981 roku, przy czym zapis dotyczył budynku
murowanego. TenŜe spis datował kościół na przełom XIX i XX wieku.”2
Kamionki to centrum i serce gminy Łączna. To tutaj są zlokalizowany najwaŜniejsze instytucje
(Urząd Gminy, bank, poczta, Gminna Biblioteka Publiczna, świetlica wiejska) czy teŜ organizacje społeczne
(CIL „Łączna”, Koło Gospodyń Wiejskich, Uczniowsko-Ludowy Klub Sportowy„Łączna”, OSP w Łącznej).
Niestety na jakość Ŝycia mieszkańców rzutuje brak:
- placówek kulturalnych (GOK), brak obiektów sportowych i rekreacyjnych,
- boiska sportowego znajdującego się na zewnątrz. Szkoła dysponuje natomiast duŜą salą gimnastyczną, w której jednak ze względu na brak miejsc odbywają się zajęcia lekcyjne.
- Ŝłobka i dodatkowych przedszkoli (istnieje tylko jedno w Goździe dla całej gminy),
- zły stan techniczny dróg, niewystarczająca infrastruktura towarzysząca.
7. Kluczowe obszary problemowe
Podczas spotkania przedstawicieli mieszkańców Kamionek, które odbyło się 9 kwietnia 2008r. w sali OSP wyłoniono najwaŜniejsze problemy sołectwa. MoŜemy je pogrupować w trzech głównych obszarach:
- zła jakość infrastruktury,
- brak kompleksu oświatowego
- niewystarczający rozwój i integracja społeczności lokalnej
Problem główny:

zła jakość infrastruktury

Problemy cząstkowe, wynikające z problemu głównego:
- mała ilość chodników przy drogach na terenie miejscowości,
- niewystarczające parametry techniczne i zły stan dróg na terenie Kamionek,
- brak oświetlenia drogi od kościoła do cmentarza,
- brak parkingu koło świetlicy i cmentarza.
Problem główny:

Mała ilość lub brak obiektów edukacyjno-sportowych

Problemy cząstkowe, wynikające z problemu głównego:
- brak gimnazjum w Kamionkach,
- złe warunki nauczania dla dzieci w klasach 0-3 w Szkole Podstawowej w Łącznej, dla których zajęcia
odbywają się w salach dydaktycznych sali gimnastycznej),
- brak boiska do piłki noŜnej, koszykówki, siatkówki.
Problem główny:

Niewystarczający rozwój i integracja społeczności lokalnej

Problemy cząstkowe, wynikające z problemu głównego:
- zbyt mała oferta spędzania czasu skierowana dla poszczególnych grup mieszkańców (dzieci, młodzieŜy, osób starszych, kobiet),
- brak Gminnego Centrum Kultury (stąd niewystarczająca oferta w zakresie kultury)
- brak odpowiedniego wyeksponowania kościoła stanowiącego wizytówkę miejscowości i gminy,
- brak muszli koncertowej,
- brak kursów podnoszących kwalifikacje (językowe, komputerowe),

2

www.laczna.pl/RELIGIA.html
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brak zagospodarowania poddasza świetlicy przy bibliotece,
brak skweru, wyodrębnionych terenów zieleni,
mała ilość policyjnych patroli,
odległy, najbliŜszy komisariat policji - w Suchedniowie,
pijaństwo i wandalizm młodzieŜy, zwłaszcza w weekendy w nocy „młodzieŜ szaleje, tłucze butelki,
niszczy oznaczenia drogowe, przystanki, itp.”
niedostatecznie oświetlenie części miejscowości,
wałęsające się, bezpańskie psy.

Fot. 17. Zebranie wiejskie w Kamionkach, 20 kwietnia 2008r. Fot. Monika Goliat

Fot. 18. Zebranie wiejskie w Kamionkach, 20 kwietnia 2008r. Fot. Monika Goliat
8. Ocena mocnych i słabych stron miejscowości
Analiza SWOT identyfikuje mocne strony (strenghts), słabe strony (weaknesses), szanse (opportunities), zagroŜenia (threats). W uproszczeniu pojęciowym SWOT moŜna traktować jako identyfikację problemów i potencjałów rozwojowych gminy oraz wyodrębnienie spośród nich tych, które mają lub mogą
mieć znaczenie zagroŜeń (problemy) i szans (potencjały).
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Tabela 6
Analiza SWOT
Mocne Strony
Warunki naturalne
PołoŜenie miejscowości blisko stolicy województwa (do Kielc
jest 19 km) i siedziby powiatu (SkarŜysko-Kamienna - ok. 18-19 km)
Czyste środowisko naturalne
Nowo wybudowany zbiornik retencyjno-rekreacyjny Jaśle (ok. 3 km
od Kamionek)
Zasoby techniczne
Przebieg niedaleko Kamionek drogi krajowej nr 7 Warszawa Kraków (w przyszłości drogi ekspresowej) oraz linii kolejowej
Pełne zwodociągowanie Kamionek
Tereny o moŜliwościach inwestycyjnych
Oczyszczalnia ścieków zlokalizowana w Kamionkach

Zasoby Ludzkie
Kultywowane tradycje ludowe, np. poprzez koło gospodyń
wiejskich
DuŜa aktywność artystów ludowych mieszkających na terenie
Kamionek
Pozytywne nastawienie władz samorządowych Gminy, co do
działań prorozwojowych podejmowanych przez mieszkańców
Kamionek
Szanse
Zasoby ludzkie
„Moda” na osiedlanie się w miejscowościach podmiejskich
mieszkańców Kielc
MoŜliwość realizacji projektów z wykorzystaniem środków z
budŜetu Unii Europejskiej
Bogacenie się społeczeństwa - wzrost zainteresowania turystyką, rekreacją, zdrowiem i kulturą
Zasoby Gospodarcze
Atrakcyjne połoŜenie gospodarcze - blisko Kielc duŜego rynku zbytu
Dobre połoŜenie komunikacyjne - lokalizacja przy trasie E7, kolej
Planowana budowa drogi szybkiego ruchu
Pozyskiwanie środków finansowych z funduszy UE
Zasoby techniczne
Rozbudowana telefonizacja (komórkowa i przewodowa)
Dobrze rozbudowana sieć wodociągowa
Wystarczająca (na dzień dzisiejszy) elektryfikacja gminy

Słabe Strony
Warunki naturalne
Słabe gleby
Negatywne oddziaływanie drogi krajowej nr 7 na najbliŜsze
sąsiedztwo
Zbyt wysokie rozdrobnienie agrarne gospodarstw (mała ich
opłacalność)
Niewykorzystane uŜytki zielone
Zasoby techniczne
Zły stan techniczny dróg lokalnych (wiele dróg bez nawierzchni
asfaltowej - zwłaszcza droga powiatowa przez Kamionki)
Brak skwerów i innych miejsc publicznych
Brak kompleksu oświatowego
Złe warunki do nauki dla dzieci w klasach 0-3
Zbyt niski poziom rozwoju przedsiębiorczości, w tym zbyt niska
liczba podmiotów gospodarczych i niskie tempo ich przyrostu
Zły stan boiska sportowego
Brak oferty dla ewentualnych turystów
Zasoby Ludzkie
Brak poczucia przyszłości w miejscu zamieszkania wśród młodzieŜy w kontekście pracy i kariery (stąd migracje do duŜych
miast i za granicę)
Brak następców w gospodarstwach - mało młodych rolników
Mała liczba aktywnych organizacji pozarządowych
Brak Gminnego Ośrodka Kultury i innych instytucji kultury
ZagroŜenia
Zasoby ludzkie
Brak odpowiedniej integracji społecznej
Utrudniony dostęp dzieci wiejskich do przedszkoli (wiek 3-5 lat)

Zasoby Gospodarcze
Brak usług elektrotechnicznych
Słabo rozwinięta baza turystyczna
Słabo wykorzystywane walory przyrodnicze miejscowości w
promocji miejscowości i gminy
Zasoby techniczne
Zły stan nawierzchni dróg przebiegających przez Kamionki
Niewystarczająca ilość chodników
DuŜe braki w oświetleniu
Mało terenów uzbrojonych pod aktywizację gospodarczą
Brak lub niewystarczająca ilość terenów pod tanie budownictwo
mieszkaniowe
Brak lodowiska
Zbyt małe wyposaŜenie placu zabaw

9. Miejscowość Kamionki w 2020 roku
Podczas debaty strategicznej oraz zebrania wiejskiego wypracowano wspólnie wizję rozwoju Miejscowości w najbliŜszych 12 latach. Z wizji bezpośrednio wynikają obszary, które powinny być rozwijane.
Obszary rozwojowe wzajemnie się uzupełniają. Wiele zadań realizacyjnych wskazanych w obszarze „bezpieczeństwo” powiązanych będzie zarówno z obszarem „infrastruktura”, jak dotyczyć będzie samych
mieszkańców. W dalszej części planu przedstawiono obszary, cele i kierunki działania dla kaŜdego z obszarów Ŝycia społeczno-gospodarczego (bezpieczeństwo, infrastruktura, społeczność).
Cztery obszary rozwojowe:
Infrastruktura drogowa
Cel: KaŜdy Mieszkaniec Kamionek ma moŜliwość dojechania do swojej posesji dobrą drogą oraz mieszkania w uporządkowanej, czystej i bezpiecznej okolicy.
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Infrastruktura edukacyjno-sportowa
Cel: Budowa kompleksu oświatowego w Kamionkach. Dzięki tej inwestycji dzieci będą mieć zapewnione
odpowiednie warunki do rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i fizycznego.
Rozwój i integracja społeczności lokalnej
Cel: Mieszkańcy Kamionek podejmują inicjatywy oddolne, działając w stowarzyszeniach skutecznie pozyskują finansowanie zewnętrzne na realizacje swoich pomysłów. Mieszkańcy zgodnie współpracują przy
wdraŜaniu swoich pomysłów.
Tworzenie pozytywnego wizerunku miejscowości
Cel: Stworzenie pozytywnego przekazu o miejscowości Kamionki m.in. poprzez utworzenie strony internetowej sołectwa, iluminację kościoła, budowę skwerów zieleni. Kamionki stanowią centrum i serce
Gminy.
Wizja Miejscowości Kamionki w 2020 roku
Kamionki
miejscowością bezpieczną, estetyczną i solidarną, kultywującą tradycje ludowe,
oraz rozwijającą bazę edukacyjną, sportowo-rekreacyjną, usługową oraz turystyczną.
Kamionki są dla nas atrakcyjnym miejscem mieszkania,
a dla innych osiedlenia się i wypoczynku.
10. Cele strategiczne do 2020 roku
Hierarchizacji celów dokonano w czterech obszarach rozwoju społeczno-gospodarczego.
Infrastruktura drogowa
Priorytetem w tym obszarze jest podjęcie działań w kierunku rozbudowy infrastruktury drogowej
(budowa dróg, ciągów pieszo-rowerowych, oświetlenia).
Infrastruktura edukacyjno sportowa
Priorytetem w tej dziedzinie jest budowa infrastruktury oświatowo-sportowej w miejscowości Kamionki.
Rozwój i integracja społeczności lokalnej
Obszar społeczny za priorytetowe cele przyjął tworzenie warunków zmierzających do integrowania
mieszkańców m.in. w stowarzyszeniu rozwoju miejscowości.
Tworzenie pozytywnego wizerunku miejscowości
Priorytetem w tej dziedzinie jest stworzenie pozytywnego wizerunku miejscowości Kamionki.
11. Opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społeczność lokalną
PoniŜsza tabela zawiera przedsięwzięcia inwestycyjne, które zostały uzgodnione przez mieszkańców miejscowości Kamionki, jako propozycje do Planu Odnowy Miejscowości.
Umieszczone przedsięwzięcia zostały zaplanowane na lata 2008-2020. Jedno z tych zadań będzie
finansowane z „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, inne opisane poniŜej będzie dofinansowane w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego”.
„Budowa kompleksu oświatowego w Kamionkach”
Zadanie pod nazwą „Budowa kompleksu oświatowego” zostało wstępnie zaakceptowane do dofinansowania w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego” (oś V
„Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport”,
działanie 5.2 „Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych”).
Rezultatem powyŜszego zadania będzie budynek posiadający 21 pomieszczeń do nauki dla ok. 400 uczniów (w tym 2 pracownie komputerowe z biblioteką multimedialną, 2 sale językowe na planowanym do adaptacji poddaszu) oraz pomieszczenia dodatkowe (np. zespół Ŝywieniowy z jadalnią, pomieszczenia administracyjne, pomieszczenia socjalne, szatnia, gabinet pielęgniarski). W wyniku realizacji projektu zostania wybudowana 1 szkoła o powierzchni uŜytkowej 3 528,91 m2. Poza tym szacuje się, Ŝe liczba wychowanków korzystających z wybudowanego kompleksu będzie na poziomie ok. 330 osób (w roku 2011). Liczba dzieci ko-
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rzystających z kompleksu stopniowo będzie rosła w kolejnych latach (350 uczniów w roku 2012, 360 w roku
2013 oraz 370 w roku 2014). Gmina planuje zakupić wyposaŜenie kompleksu oświatowego ze środków własnych oraz ze wsparcia zewnętrznego (np. dotacji z Ministerstwa Edukacji Narodowej).
Realizacja powyŜszego projektu jest zadaniem priorytetowym, gdyŜ:
- w sposób kompleksowy rozwiąŜe problem infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Łączna na
najbliŜsze kilkanaście lat,
- przyczyni się do powstania odpowiedniej bazy materialnej na wszystkich poziomach kształcenia istniejących w Gminie Łączna, co zapewnieni dobrą jakość edukacji na terenie Gminy,
- przyczyni się do powstania oszczędności budŜetowych,
- stwarza szansę na rozwój dzieci i młodzieŜy wiejskiej z terenów gminy w duŜej mierze zaniedbanych
pod względem społecznym i ekonomicznym,
- przyczyni się równieŜ do przyciągnięcia kadry pedagogicznej o wysokich kwalifikacjach zawodowych
co spowoduje podniesienie jakości kształcenia,
- ograniczenie skali dojazdu uczniów do szkół, a co się z tym wiąŜe ograniczenie wydatków gminy na
dowoŜenie uczniów do szkół,
Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej w ramach projektu podporządkowana będzie zapewnieniu
równego dostępu do edukacji dobrej jakości dla dzieci i młodzieŜy z terenów wiejskich, na których znajduje się Gmina Łączna.

Fot. 19. Sala gimnastyczna wraz z fundamentami pod przyszły kompleks oświatowy.
Fot. Justyna Goliat

Fot. 20. Brak chodnika wzdłuŜ drogi, którą uczęszczają dzieci do szkoły. Fot. Justyna Goliat
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11.1 Zadania inwestycyjne do realizacji w latach 2008-2020 wskazane przez mieszkańców miejscowości
Kamionki
Tabela 7. Zadania inwestycyjne do realizacji w latach 2008-2020 wskazane przez mieszkańców
miejscowości Kamionki
L.p.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.

Harmonogram
Kwota końcowa
realizacji
Źródła jej pozyskania
i wskazanie
[w latach]
Cel strategiczny 1 - Infrastruktura
Budowa drogi powiatowej
2008-2009
800 000,00 zł Gmina Łączna - 400 000 zł
Kamionki - Czerwona Górka - Jęgrzna
Powiat SkarŜyski - 400 000 zł
Budowa chodników (razem 1100 m)
2008-2009
198 000,00 zł PROW 2007-2013, działanie „Odnowa i rozwój
wsi”
Zamontowanie lamp na drodze od kościo2008-2009
100 000,00 zł Środki własne Gminy
ła do cmentarza
Budowa parkingu koło cmentarza
2014-2016
50 000,00 zł Środki UE na kolejny okres programowania
Budowa 2 parkingów obok boiska i szkoły
2011-2013
120 000,00 zł RPO WŚ, środki własne Gminy
Cel strategiczny 2 - Budowa kompleksu oświatowego
Budowa kompleksu oświatowego w Ka2008-2011
7 000 000,00 zł Regionalny Program Operacyjny Wojemionkach
wództwa Świętokrzyskiego
Budowa wielofunkcyjnego boiska sporto2008-2010
200 000,00 zł Środki własne Gminy
wego
Utworzenie placu zabaw dla dzieci
2008-2010
50 000,00 zł PROW 2007-2013, działanie „Odnowa i rozwój
wsi”
Cel strategiczny 3 - Rozwój i aktywizacja społeczności lokalnej
Adaptacja świetlicy wiejskiej na pomiesz2008-2010
200 000,00 zł PROW 2007-2013, działanie „Odnowa i rozwój
czenia pod sale dydaktyczno-rekreacyjne
wsi”
Cel strategiczny 4 - Tworzenie pozytwnego wizerunku miejscowości kamionki
Iluminacja kościoła
2013-2014
150 000,00 RPO WŚ
Budowa skweru
2008-2010
50 000,00 PROW 2007-2013, działanie „Odnowa i
rozwój wsi”
Budowa muszli koncertowej
2015-2017
250 000,00 Środki UE na kolejny okres programowania
Stworzenie strony internatowej sołectwa
2008-2009
2 000,00 Program Operacyjny „Kapitał Ludzki”
wraz z jej administrowaniem
Ustawienie w centrum tablic informacyj2010-2012
30 000,00 LGD „Wokół Łysej Góry”, Program Operanych „gdzie jesteś turysto” z wizualizacją
cyjny „Kapitał Ludzki”
miejscowości Kamionki
Nazwa inwestycji

11.2 Zadania nie inwestycyjne
Zestawienie zadań „nie inwestycyjnych”, których realizacja powinna się odbywać na bieŜąco.
Tabela 8
Zadania nie inwestycyjne
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Organizacja Dnia Sołectwa Kamionki - imprezy mającej na celu integrację mieszkańców.
Inicjowanie powołania stowarzyszenia rozwoju miejscowości/sołectwa Kamionki.
Inicjowanie powołania młodzieŜowej druŜyny straŜackiej przy istniejącej jednostce OSP.
Wsparcie istniejącej druŜyny piłkarskiej oraz inicjowanie aktywności w innych dyscyplinach niŜ piłka noŜna przy istniejącym klubie sportowym oraz wspieranie nowopowstających klubów.
Wypracowanie i przygotowanie wniosków o dofinansowanie imprez kulturalno-sportowo-oświatowych oraz szkoleń,
warsztatów i innych aktywności z programów UE, zwłaszcza z Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki”.
Inicjowanie szkoleń i doradztwa w zakresie zakładania i prowadzenia własnych działalności gospodarczych.
Inicjowanie, wspieranie i promowanie budowy atrakcji turystycznych, bazy noclegowej i gastronomicznej.
Inicjowanie powstania gospodarstw agroturystycznych w Kamionkach.
Odrodzenie zapomnianych tradycji kulturalnych i ich kultywowanie np. poprzez odrodzenie Koła Gospodyń Wiejskich
Pobudzanie i inicjowanie aktywności gospodarczej, wspieranie i promowanie aktywnych postaw.
Prezentowanie dobrych przykładów oraz pomoc w ich wdraŜaniu w Miejscowości.
Promocja Miejscowości Kamionki jako atrakcyjnego miejsca do zamieszkania.
Prowadzenie dla mieszkańców w systemie ciągłym szkoleń w zakresie obsługi internetu.
Wspieranie i promowanie przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy.
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12. Opis zadania realizowanego w ramach „PROW 2007-2013”, działanie „Odnowa i rozwój wsi”
Odnowa miejscowości kamionki poprzez budowę chodników, placu zabaw, skweru oraz adaptację
poddasza biblioteki
Zadaniem priorytetowym, przewidzianym do realizacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich, działanie „Odnowa i rozwój wsi”, jest „Odnowa miejscowości Kamionki poprzez budowę
chodników, placu zabaw, skweru oraz adaptację poddasza biblioteki”.
Zadanie to składa się z kilku elementów składowych:
1. Budowy chodników
- 900 m od UG do Kościoła w tym: 700 m przy drodze powiatowej Łączna - Zagórze - Wzdół Rządowy, nr drogi 0588T i 200 m przy drodze powiatowej Kamionki - Podłazie, nr drogi 0590T,
- 200 m od drogi powiatowej nr 0588T wzdłuŜ drogi gminnej ulicy Osiedlowej nr 1516003 do drogi
powiatowej 0590T
Razem: ok. 1100 m
2. Budowa placu zabaw (ogródka jordanowskiego).
3. Budowa skweru przed Biblioteką.
4. Adaptacja strychu Biblioteki na pomieszczenia do zajęć dydaktyczno-rekreacyjnych.

Fot. 21. Brak chodnika wzdłuŜ drogi dzieci do szkoły. Fot. Justyna Goliat.
Planowana inwestycja odgrywać będzie duŜą rolę dla społeczności lokalnej, związaną przede
wszystkim ze zwiększeniem poczucia jej bezpieczeństwa (chodniki) i sprzyjać będzie nawiązywaniu kontaktów społecznych (plac zabaw, skwer, adaptacja poddasza biblioteki na pomieszczenia do zajęć dydaktyczno-rekreacyjnych). NaleŜy podkreślić, iŜ zgodnie z interpretacją Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju
3
Wsi w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” moŜliwe są operacje związane z kształtowaniem przestrzeni publicznej, czyli m.in. budowy parkingów, chodników czy oświetlenia ulicznego, jeŜeli znajdują się
one w miejscach o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na cechy funkcjonalno-przestrzenne. Zgodnie z interpretacją
MRiRW „(…) centrum miejscowości w rozumieniu przepisów przedmiotowego rozporządzenia nie musi
znajdować się w faktycznym centrum miejscowości identyfikowanym na podstawie mapy”4.
Budowa placu zabaw (ogródka jordanowskiego), urządzenie skweru na placu przed biblioteką oraz
adaptacja poddasza biblioteki na sale do zajęć dydaktyczno-rekreacyjnych wpisuje się w kształtowanie
przestrzeni publicznej w miejscach przyczyniających się do nawiązywania kontaktów społecznych. Budowa chodników zaś jest dla mieszkańców miejscowości najwaŜniejszym zadaniem inwestycyjnym - tak
wynika ze spotkania strategicznego mieszkańców - zwłaszcza wzdłuŜ drogi powiatowej od Urzędu Gminy
do Kościoła (900 m). NaleŜy podkreślić, iŜ drogą tą mieszkańcy udają się do Kościoła, zaś dzieci do Szkoły
Podstawowej. Brak chodnika przy tej drodze stanowi duŜe zagroŜenie bezpieczeństwa ze względu na
3
4

Serwis Samorządowy PAP, 15.06.2008r.
Ibidem.
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duŜy ruch samochodów cięŜarowych (z kopalni „Bukowa Góra”). W związku z powyŜszym, uwaŜamy, iŜ
budowa tego chodnika znajduje się w miejscu o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców (zwłaszcza w zakresie poczucia bezpieczeństwa).
Łącznie koszt zadania priorytetowego będzie wynosił około 528 000,00 zł Jego realizacja jest planowana na lata 2008-2010. NaleŜy jednak zaznaczyć, Ŝe szczegółowe określenie kosztów będzie moŜliwe
dopiero po opracowaniu kosztorysów inwestorskich dla przedmiotowych inwestycji.
Mapa miejscowości Kamionki z zaznaczonymi elementami zadania priorytetowego, które mają być zrealizowane w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.

Źródło: opracowanie Grzegorz Graczkowski, 20.05.2008r.
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12.1 Szacunkowe zestawienie kosztów zadania priorytetowego
1. Dokumentacja projektowo-budowlana.
30 000, 00 zł
2. Budowa chodników (1100 mb x 1,5 m = 1650 m² x 120 zł/1 m²).
198 000,00 zł
3. Plac zabaw (ogródek jordanowski).
50 000,00 zł
4. Budowa skweru przed Biblioteką.
50 000,00 zł
5. Adaptacja strychu biblioteki.
200 000,00 zł
Łączne nakłady:
528 000,00 zł
Źródła finansowania inwestycji:
- Gmina Łączna - 132 000,00 zł / 25 proc.
- PROW 2007-2013, działanie „Odnowa i rozwój wsi” - 396 000,00 zł / 75 proc.
12.2 Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania priorytetowego
Tabela 9. Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania priorytetowego
Lata
Zakres rzeczowy
Opracowanie Planu Odnowy Miejscowości
Przygotowanie niezbędnej dokumentacji technicznej wraz z kosztorysem inwestorskim
ZłoŜenie wniosku o dofinansowanie w ramach
działania „Odnowa wsi”
Uzyskanie zgody, pozwoleń, itp.
Rozpoczęcie inwestycji - budowa chodników
Budowa placu zabaw (ogródka jordanowskiego)
Budowa skweru przed Biblioteką
Adaptacja strychu biblioteki
Rozliczenie dotacji

II

2008
III

2009
IV

I

II

III

IV

I

2010
II

III

13. Realizacja Planu Odnowy Miejscowości Kamionki
Realizacja projektów zawartych w Planie Odnowy Miejscowości Kamionki będzie uzaleŜniona bezpośrednio od moŜliwości finansowych Gminy oraz od wielkości dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.
WdroŜenie Planu będzie mieć bezpośredni pozytywny wpływ na sferę przedsiębiorczości i środowisko
przyrodnicze, powstaną nowe miejsca pracy, zwiększą się dochody własne gminy, zmniejszy się negatywne oddziaływanie odpadów na środowisko przyrodnicze, poprawią się warunki komunikacji drogowej. Zostaną osiągnięte załoŜone cele i wizja Miejscowości Kamionki.
Wskaźniki osiągnięcia POM Kamionki:
a. wskaźnik produktu
- drogi gminne, powiatowe posiadają nawierzchnię bitumiczną,
- wszystkie gospodarstwa domowe właściwie zagospodarowują odpady stałe,
b. wskaźnik rezultatu
- stworzenie warunków do rozwoju małej przedsiębiorczości
- zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miejscowości
- podniesienie jakości dróg
- skrócenie czasu podróŜy i oszczędność w kosztach eksploatacji pojazdów
- zmniejszenie nakładów na bieŜące remonty nawierzchni
- poprawa stanu środowiska poprzez ograniczenie emisji toksycznych składników spalin
- poprawa stopnia integracji lokalnej sieci transportowej
c. wskaźnik oddziaływania
- poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego
- poprawa stanu środowiska naturalnego
- poprawa zdrowotności mieszkańców
- liczba utworzonych lub utrzymanych miejsc pracy.
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13.1 WdraŜanie
Poszczególne projekty będą wdraŜane w oparciu o zasady wydatkowania środków wg źródeł ich
pochodzenia. W niektórych sytuacjach moŜe to oznaczać, Ŝe chcąc korzystać z róŜnych źródeł finansowania naleŜy sprostać wielu wymaganiom formalnym. Dotyczy to w szczególności odmiennych zasad wykorzystywania środków pochodzących ze źródeł krajowych oraz środków pochodzących z UE.
Funkcję Instytucji Zarządzającej, Koordynującej i WdrąŜającej realizacje Planu Odnowy Miejscowości będzie pełnić Wójt Gminy. Zakres zadań Instytucji Zarządzającej obejmuje między innymi:
- ustalenie szczegółowych zasad i kryteriów realizacji POM,
- zbieranie danych statystycznych i finansowych na temat postępów wdraŜania oraz przebiegu realizacji projektów w ramach Planu,
- zapewnienie zgodności realizacji Planu z poszczególnymi dokumentami programowymi wyŜszego
rzędu,
- zapewnienie przygotowania i wdroŜenia planu w zakresie informacji i promocji Planu,
- kreowanie, przyjmowanie i składanie wniosków aplikacyjnych od instytucji podległych - beneficjentów pomocy,
- dokładne oceny ex-post po zakończeniu realizacji Planu.
Dla właściwej oceny Instytucja Zarządzająca moŜe tworzyć grupy robocze, korzystać z opinii niezaleŜnych
ekspertów lub usług innych instytucji.
Tabela 10. Harmonogram wdraŜania Planu Odnowy Miejscowości Kamionki
Zadanie
1. Zainicjowanie tworzenia Planu Odnowy Miejscowości
Kamionki
2. Przygotowanie POM
3. Uchwalenie Planu Odnowy Miejscowości Kamionki
przez Zebranie Wiejskie
Zatwierdzenie Planu Odnowy Miejscowości Kamionki na
Sesji Rady Gminy
Opracowanie dokumentacji technicznych ze szczególnym uwzględnieniem projektów i zadań mogących
uzyskać wsparcie z funduszy strukturalnych
Realizacja zadań określonych poszczególnymi projektami zgodnie z harmonogramem przyjętym w Planie Odnowy Miejscowości

Odpowiedzialni

Termin realizacji

Wójt Gminy

Luty 2008

Wójt/Rada Sołecka/mieszkańcy/
zewnętrzni doradcy

Kwiecień - Czerwiec 2008

Zebranie Wiejskie

20 kwietnia 2008

Rada Gminy

Czerwiec-Sierpień 2008

Wójt/projektanci

Lipiec - Wrzesień 2008

Wójt, Rada Gminy, Sołtys, Rada
Sołecka, Mieszkańcy

Do roku 2020

13.2 Finansowanie
Zadanie do realizacji zapisane w „Planie Odnowy Miejscowości Kamionki na lata 2008-2020” mogą być
wsparte z następujących programów:
1. „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”, działanie „Odnowa i rozwój wsi”,
2. „Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego”
3. „Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich” w ramach komponentu „Program Integracji
Społecznej”.
Gmina Łączna, jako jedna z 42 gmin z terenu województwa świętokrzyskiego uzyskała wsparcie
w wysokości 68 400 euro (czyli 247 950,00 zł)5 w ramach „Programu Integracji Społecznej”. Ma on
wesprzeć gminy we wdraŜaniu strategii rozwiązywania problemów społecznych. Pieniądze będzie
moŜna wydać na pomoc dla potrzebujących oraz na przygotowanie projektów wsparcia. Program Integracji Społecznej realizowany jest ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich
(PPWOW). Gmina Łączna kwalifikuje się do programu gdyŜ spełnia wymogi ekonomiczne i społeczne
(połoŜenie, demograficzna charakterystyka społeczeństwa).
Środki finansowe z Programu umoŜliwiają gminom realizowanie usług społecznych dla następujących grup:
- osoby starsze (np. usługi opiekuńcze o róŜnym zakresie i charakterze; środowiskowe formy opieki
nad osobami w podeszłym wieku, rozwój usług wspomagających, ułatwiających codzienne funkcjonowanie (dostęp do informacji, gastronomia, transport, kształcenie ustawiczne); rozwój form
pomocy w okresowym wyręczaniu opiekunów rodzinnych; mieszkania chronione dające moŜliwość maksymalnie długiej samodzielności; wspieranie róŜnych form samopomocy),

5
Wg stawek NPB z dnia 18.01.2008r. (data podpisania porozumienia z ZW) średni kurs euro wynosił 3,6250 PLN, Tabela
nr 13/A/NBP/2008.
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-

dzieci i młodzieŜ (m.in. rozwój sieci świetlic środowiskowych dostępnych dla wszystkich dzieci;
tworzenia klubów młodzieŜowych z ofertą adekwatną dla potrzeb nastolatków opartą na samorządności i samoorganizacji z udziałem wychowawcy; tworzenie kawiarenek internetowych; tworzenie sieci poradnictwa i wspierania w sytuacjach kryzysowych i poradnictwa zawodowego dla
młodzieŜy; tworzenie zastępczych form opieki głównie rodzinnej dla dzieci i młodzieŜy, której rodzice niewłaściwie wywiązują się ze swoich obowiązków),
- rodziny (m.in. poradnictwo prawne, socjalne, rodzinne oraz pedagogiczno-psychologiczne; opieka instytucjonalna nad dziećmi w wieku szkolnym i młodszym; mini przedszkola lub mini Ŝłobki o
charakterze rodzinnym).
4. „PROW 2007-2013”, działanie osi 4 pod nazwą „Lokalne Strategie Rozwoju - poprawa jakości Ŝycia
oraz róŜnicowanie działalności na obszarach wiejskich”.
Stowarzyszenie LGD „Wokół Łysej Góry” w najbliŜszych kilku latach będzie wspierało organizacje i
mieszkańców miejscowości objętych obszarem działania LGD.
5. Program Operacyjny „Kapitał Ludzki”
Celem głównym programu jest wzrost zatrudnienia i spójności społecznej. O dofinansowanie mogą
ubiegać się podmioty posiadające osobowość prawną (stowarzyszenia, związki stowarzyszeń, fundacje, firmy, urzędy gmin, itp.). Dotacja moŜe stanowić nawet 100 % wartości realizowanego projektu.
Pieniądze mogą być przeznaczone na realizacje zadań związanych z poprawą jakości kapitału ludzkiego poprzez organizacje szkoleń, warsztatów, zajęć pozalekcyjnych, świetlic środowiskowych. W większości działań moŜna takŜe część dotacji przeznaczyć na zakup materiałów, urządzeń i sprzętu (od 10 do
15 proc. kwoty dotacji). MoŜna realizować takŜe projekty mające na celu tworzenie miejsc pracy poza rolnictwem, poprawę dostępu do zatrudnienia osób zagroŜonych wykluczeniem społecznym oraz pobudzania aktywności mieszkańców obszarów wiejskich na rzecz rozwoju edukacji i wykształcenia.
Tabela 11 - MoŜliwości finansowania zadań z Programu Operacyjnego ,,Kapitał Ludzki’’
Nabór
wniosków
6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia III kwartał 2008r. /
poziomu aktywności zawodowej na obszaI kwartał
rach wiejskich
w kolejnych
latach
Działanie

Wartość projektu

Cel działania

Na co?

do 50 tys. zł
tworzenie miejsc pracy (ew. wkład własny zostanie poza rolnictwem
określony w dokumentacji konkursowej - nie
większy niŜ 15 proc.)
-

7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna I kwartał 2008r. / minimum 50 tys. zł
osób zagroŜonych wykluczeniem społeczI kwartał
(ew. wkład własny zostanie
nym
w kolejnych latach określony w dokumentacji konkursowej - nie
większy niŜ 15 proc.)

poprawa dostępu do zatrudnienia
osób zagroŜonych wykluczeniem społecznym -

7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej III kwartał 2008r./ do 50 tys. zł
integracji
I kwartał
(ew. wkład własny zostanie
w kolejnych latach określony w dokumentacji konkursowej - nie
większy niŜ 15 proc.)

wsparcie dla rozwo- ju inicjatyw na rzecz aktywizacji i integracji społeczności lokalnych
-

9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu
upowszechnienia edukacji przedszkolnej

minimum 50 tys. zł
(ew. wkład własny zostanie
określony w dokumentacji konkursowej - nie
większy niŜ 15 proc.)
9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych
luty 2008r. /
minimum 50 tys. zł
uczniów z grup o utrudnionym dostępie do
I kwartał
(ew. wkład własny zostanie
edukacji oraz zmniejszanie róŜnic w jakości w kolejnych latach określony w dokumenusług edukacyjnych
tacji konkursowej - nie
większy niŜ 15 proc.)

wsparcie istniejących przedszkoli oraz pow- stawania nowych
tworzenie warunków równych szans eduka- cyjnych poprzez udzielenie wsparcia na rzecz instytucji systemu oświaty
-

9.3 Upowszechnianie formalnego kształcenia III kwartał 2008r. / minimum 50 tys. zł
ustawicznego
I kwartał
(ew. wkład własny zow kolejnych latach stanie określony w dokumentacji konkursowej nie większy niŜ 15 proc.)

zwiększenie uczest- nictwa osób dorosłych w kształceniu
ustawicznym
-

9.5 Oddolne inicjatywy
obszarach wiejskich

pobudzanie aktywno- ści mieszkańców ob- szarów wiejskich na
rzecz rozwoju edu- kacji i wykształcenia

edukacyjne

na

luty 2008r. /
I kwartał w
kolejnych latach

nabór trwa od
do 50 tys. zł
29.11.2007r. /
(brak wkładu własnego)
I kwartał
w kolejnych latach

aktywizacja zawodowa mieszkańców wsi
wsparcie inicjatyw informacyjnych, szkoleniowych i
doradczych
rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i
współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie lokalnym
zakup materiałów, urządzeń, sprzętu do 10 proc. dotacji
(do 5 tyś. zł)
wsparcia działania świetlic środowiskowych,
staŜe i zatrudnienie subsydiowane osób zagroŜonych
wykluczeniem społecznym w organizacjach pozarządowych,
rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych
niezbędnych na rynku pracy,
kursy i szkolenia dla osób zagroŜonych wykluczeniem
społecznym,
zakup materiałów, urządzeń, sprzętu do 15 proc. dotacji
(do 7,5 tyś. zł)
integracja społeczna mieszkańców wsi
inicjatywy lokalne o charakterze informacyjnym, szkoleniowym i promocyjnym mające na celu przeciwdziałanie
wykluczeniu społecznemu mieszkańców obszarów wiejskich,
rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i
współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie lokalnym
zakup materiałów, urządzeń, sprzętu do 15 proc. dotacji
(do 7,5 tyś. zł)
tworzenie ośrodków wychowania przedszkolnego,
wsparcie istniejących przedszkoli (w tym zatrudnienie
personelu),
kampanie informacyjne skierowane do rodziców,
zakup materiałów, urządzeń, sprzętu do 10 proc. dotacji
dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,
doradztwo i opieka dla uczniów wykazujących problemy
w nauce,
wsparcie dla uczniów niepełnosprawnych,
zajęcia pozalekcyjne,
poprawa zarządzania placówką oświatową,
zakup materiałów, urządzeń, sprzętu do 10 proc. dotacji
(do 5 tyś. zł)
kampanie informacyjne w zakresie: korzyści płynących z
formalnego podwyŜszenia lub uzupełnienia posiadanych
kwalifikacji oraz potrzeb regionalnego lub lokalnego rynku pracy,
programy kształcenia dla osób dorosłych,
wsparcie dla placówek kształcenia ustawicznego,
zakup materiałów, urządzeń, sprzętu do 10 proc. dotacji
(do 5 tyś. zł)
pobudzanie inicjatyw na obszarach wiejskich,
działania informacyjne, szkoleniowe, doradcze podnoszące świadomość mieszkańców obszarów wiejskich,
zakup materiałów, urządzeń, sprzętu do 10 proc. dotacji
(do 5 tyś. zł)

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 217

 10529 

Poz. 2908 i 2909

13.3 Komunikacja społeczna i promocja
Informacja na temat Planu będzie przekazywana mieszkańcom w sposób ciągły poprzez:
- Zebrania Wiejskie,
- Posiedzenia Rady Gminy,
- Stronę internetową gminy www.laczna.pl, w przyszłości stronę www.kamionki.pl,
- Relacje w bezpłatnym miesięczniku „Full Sukces”,
- Tablice ogłoszeniowe.
Realizacja Planu musi opierać się na właściwym odbieraniu informacji zwrotnej, tak aby móc dobrze go
modyfikować. Będzie kontynuowana współpraca z sektorem prywatnym i organizacjami pozarządowymi.
Celem działań informacyjnych będzie:
- zapewnienie powszechnego dostępu do informacji o moŜliwościach uzyskania wsparcia w ramach
funduszy strukturalnych dla wszystkich grup docelowych,
- zapewnienie bieŜącego informowania o zakresie i wymiarze pomocy wspólnotowej dla poszczególnych projektów i rezultatach działań na poziomie Gminy,
- zapewnienie współpracy z instytucjami zaangaŜowanymi w monitorowanie i realizowanie Planu w
zakresie działań informacyjnych i promocyjnych poprzez wymianę informacji i wspólne przedsięwzięcia,
- wykorzystanie nowoczesnych technologii, takich jak internet, poczta elektroniczna, elektroniczna archiwizacja dokumentów, w celu usprawnienia komunikacji pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w
realizacji Planu.
Wykorzystanie pomocy w ramach funduszy strukturalnych płynących z Unii Europejskiej uzaleŜnione jest od poziomu świadomości w zakresie istnienia oraz moŜliwości pozyskania środków dla samorządów gminnych. W tym celu istnieje realna potrzeba konsekwentnego kształtowania pozytywnego wizerunku Planu Odnowy Miejscowości.
Realizacji polityki informacyjnej słuŜyć mają następujące instrumenty:
- konferencje, seminaria, wykłady, warsztaty, prezentacje propagujące informacje o moŜliwościach
wykorzystania środków unijnych,
- wizytacje projektów, ekspozycje projektów - mogą stanowić skuteczne metody prezentacji osiągnięć
w zakresie realizacji inicjatyw z wykorzystaniem środków Unii Europejskiej, a takŜe informacje o projektach oraz ich promocja przez beneficjentów,
- współpraca z mediami.
13.3 Monitoring
Kluczowe znaczenie w monitorowaniu i stymulowaniu realizacji Planu posiada Wójt Gminy. Jego
główną rolą będzie monitorowanie przebiegu realizacji zadań zawartych w Planie oraz ewentualne interweniowanie w przypadku stwierdzenia opóźnień lub nieuzasadnionej rezygnacji z realizacji zadania. Monitoring na podstawie składanych informacji oraz efektów wdraŜania będzie prowadziła Rada Gminy oraz
poszczególne jej Komisje.
Tabela 12. Harmonogram monitorowania Planu Odnowy Miejscowości Kamionki
Zadanie
1. Przedkładanie raportów z przebiegu realizacji projektów i
zadań zamieszczonych w Planie Odnowy Miejscowości.
2. Sprawozdanie z realizacji Planu Odnowy Miejscowości.
3. Organizacja debat strategicznych dla oceny jego aktualności.

Odpowiedzialni
Rada Sołecka
Wójt
Rada Sołecka

Termin realizacji
Raz do roku /w I kwartale/ na Zebraniu
Wiejskim
Przed sesją absolutoryjną kaŜdego roku oraz
przed przyjęciem budŜetu na kolejny rok
Raz na dwa lata

13.4 Aktualizacja
Organem uprawnionym do aktualizacji Planu jest Zebranie Wiejskie. Aktualizacja Planu Odnowy
Miejscowości musi być następnie zatwierdzona przez Radę Gminy. Aktualizacja będzie się odbywać, co
najmniej 1 raz na 2 lata, przed uchwaleniem budŜetu gminy na rok następny.
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2909
UCHWAŁA Nr XXI/116/2008
RADY GMINY W WIŚLICY
z dnia 31 lipca 2008r.
w sprawie zmian w budŜecie gminy na 2008 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(jednolity tekst z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591
z późniejszymi zmianami) oraz art. 166, 184,
ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. r. o finansach
publicznych (Dz. U. nr 249 poz. 2104 ze zm.) Rada Gminy w Wiślicy uchwala co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody budŜetowe o
kwotę
24 875 zł
W tym;
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
24 875 zł
Rozdział 01095 - Pozostała działalność 24 875 zł
§ 2700 - środki na dofinansowanie własnych
zadań bieŜących gmin (związków gmin), powiatów, (związków powiatów), samorządów, pozyskane z innych źródeł
4 975 zł
§ 2710 - wpływy z tytułu pomocy finansowej
udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
bieŜących
19 900 zł
§ 2. Zwiększa się wydatki budŜetowe
o kwotę
279 675 zł
W tym:
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
34 875 zł
Rozdział 01095 - Pozostała działalność 34 875 zł
§ 4210 - zakup materiałów i wyposaŜenia 26 875 zł
§ 4300 - zakup usług pozostałych
8 000 zł
Dział 600 Transport i łączność
75 483 zł
Rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych
75 483 zł
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych
75 483 zł
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpoŜarowa
13 000 zł

Rozdział 75412 - Ochotnicze StraŜe PoŜarne 13 000 zł
§ 4300 - zakup usług pozostałych
10 000 zł
§ 4210 - zakup materiałów i wyposaŜenia 3 000 zł
Dział 750 Administracja publiczna
71 852 zł
Rozdział - 75023 Urzędy Gmin
61 852 zł
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych
61 852 zł
Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu
terytorialnego
10 000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych
10 000 zł
Dział 851 Ochrona zdrowia
78 115 zł
Rozdział 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne 30 164 zł
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych
30 164 zł
Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi
47 951 zł
§ 4170 - wynagrodzenie bezosobowe
16 680 zł
§ 4210 - zakup materiałów i wyposaŜenia 20 771 zł
§ 4300 - zakup usług pozostałych
10 000 zł
§ 4410 - podróŜe słuŜbowe - krajowe
500 zł
Dział - 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
6 350 zł
Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
6 350 zł
§ 4170 - wynagrodzenie bezosobowe
5 400 zł
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 820 zł
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy
130 zł
§ 3. Zmniejsza się wydatki budŜetowe
o kwotę
254 800 zł
W tym;
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
254 800 zł
Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i
sanitacyjna wsi
254 800 zł
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§ 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych
254 800 zł
- współfinansowanie programów i projektów
realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy
unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną
§ 4. W uchwale Rady Gminy Nr XVII/81/08
z dnia 28 lutego 2008r. wprowadza się następujące zmiany:
Załącznik Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie
programy inwestycyjne w latach 2008-2010”
otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1
do niniejszej uchwały.
Załącznik Nr 3a „zadania inwestycyjne roczne w
2008r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszej uchwały.
§ 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
Wydatki na programy i projekty realizowane ze
środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości 2 418 450 zł, w

Poz. 2909

tym:
a) wydatki majątkowe
2 248 650 zł
Załącznik nr 4, 4b otrzymuje brzmienie zgodnie z
załącznikiem Nr 2, 2a do niniejszej uchwały.
§ 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
Dochody i wydatki związane soch realizacją pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na
podstawie porozumień miedzy j.s.t.
Załącznik Nr 7 otrzymuje brzmienie zgodnie z
załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 6 otrzymuje brzmienie:
Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych kwotę 99 000 zł i wydatki w kwocie 146 951 zł na
realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych, oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
§ 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego
Przewodniczący Rady Gminy: S. Borzęcki
Załączniki do uchwały Nr XXI/116/2008
Rady Gminy w Wiślicy
z dnia 31 lipca 2008r.

Załącznik Nr 1
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010
w złotych
Lp.

Dział

Rozdz.

1

2

3

1

010

01010

2

010

01010

010

01010

3

010

01036

010
010

01036

4

600

60016

600

60016

5

630

63095

630

63095

6

921

92195

921
Ogółem

92195

Nazwa zadania
inwestycyjnego
i okres realizacji
(w latach)
4
Budowa kanalizacji w
miejscowości Koniecmosty, Kuchary, Ostrów,
Wawrowice Szczerbaków Szczytniki w latach
2008-2013
Budowa oczyszczalni
przydomowych w miejscowości
Skorocice,
Aleksandrów, ChotelCzerwony, Skotniki-Dolne,
Skotniki-Górne oraz budowa wodociągu w
latach 2008-2013
Razem
Stworzenie miejsc integracji we wsi Skorocice w latach 2006-2008
Razem
Ogółem
Budowa dróg gminnych Brzezie, Aleksandrów, Poddębie w latach
2008-2013
Razem
Budowa ścieŜki rowerowej w latach 20082013
Razem
Rewitalizacja rynku w
latach 2008-2013
Razem

Łączne
nakłady
finansowe

wydatki
poniesione
do
31.12.2007r.

5

6

rok
budŜetowy
2008r.
(8+9+10+11)

dochody
własne jst

7

8

6 700 000

-

805 200

10 200

5 300 000

-

110 000

110 000

915 200

120 200

12 000 000

Planowane wydatki
w tym źródła finansowania
środki
dotacje
wymienione
i środki
kredyty
i poŜyczki pochodzące w art. 5 ust. 1
z innych źr.* pkt 2 i 3 u.f.p.
9
10
11

159 000

636 000

159 000

12

13

1 254 800

1 000 000

3 640 000

Urząd Gminy
w Wiślicy

700 000

700 000

3 790 000

Urząd Gminy
w Wiślicy

1 954 800

1 700 000

7 430 000

Urząd Gminy
w Wiślicy
Urząd Gminy
w Wiślicy

702 450

718 309
12 718 309

15 859
15 859

702 450
1 617 650

120 200

275 014
434 014

427 436
1 063 436

1 954 800

1 700 000

7 430 000

400 000

60 000

100 000

240 000

500 000

500 000

2 552 036

100 000

240 000

500 000

500 000

2 552 036

200 000

200 000

1 150 000

3 952 036
1 600 000

3 000 000
3 000 000
21 270 345

427 436

400 000

60 000

-

50 000

50 000

50 000

50 000

200 000

200 000

1 150 000

-

100 000

50 000

50 000

400 000

400 000

2 100 000

100 000
2 167 650

50 000
280 200

50 000
584 014

400 000
3 054 800

400 000
2 800 000

2 100 000
13 232 036

1 600 000

15 859

0

1 303 436

Jednostka org.
realizująca
zadanie lub
koordynująca
program
13

15 859

-

0

2010r.

718 309

3 952 036

275 014

636 000

2009r.

wydatki do
poniesienia
po 2010 roku

Urząd Gminy
w Wiślicy

Urząd Gminy
w Wiślicy
Urząd Gminy
w Wiślicy
x
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Załącznik Nr 1a
Zadania inwestycyjne roczne w 2008r.
w złotych
Lp.

Dział

Rozdz.

Nazwa zadania inwestycyjnego

1

2

3

1

010

01010

Budowa zbiornika wodnego

010

01010

010

01036

010
010

01036

Razem
Odnowa wsi w miejscowości Skotniki-Dolne
Skotniki-Górne
Razem
Ogółem

3

600

60016

4

600

60016

5

600

2

4

rok
budŜetowy
2008
(7+8+9+10)
6

Planowane wydatki
w tym źródła finansowania
dochody
własne jst

kredyty
i poŜyczki

dotacje
i środki
pochodzące

7

8

9

10 000

10 000

10 000

10 000

100 000

15 014

24 986

60 000

100 000
110 000

15 014
25 014

24 986
24 986

60 000
60 000

Przebudowa drogi w miejscowości Łatanice

60 000

30 000

Odbudowa drogi w miejscowości Hołudza

25 217

25 217

60016

Odbudowa drogi w miejscowości Gorystawice

38 594

38 594

20 000

20 000

63 811

63 811

207 622

177 622

58 873

58 873

6

600

60016

Odbudowa drogi w miejscowości Kobylniki Skotniki-Dolne - Folwark

7

600

60016

Odbudowa drogi w miejscowości Szczytniki

600

60016

8

600

60078

Razem
Przebudowa drogi gminnej Nr 004383T dz. Nr 279,
433 o długości 880 mb w miejscowości Wawrowice

9

600

60078

Odbudowa drogi w miejscowości Koniecmosty

13 000

13 000

10

600

60078

Odbudowa drogi w miejscowości Jurków

12 000

12 000

11

600

60078

Odbudowa drogi w miejscowości Wawrowice

15 000

15 000

12

13

14

środki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
10

600

60078

Odbudowa drogi w miejscowości Kuchary

10 000

10 000

600
600

60078

Razem
Ogółem

108 873
316 495

108 873
286 495

750

75023

Przebudowa budynku Urzędu Gminy

141 852

141 852

750

75023

Razem

141 852

141 852

801

80110

Opracowanie dokumentacji na gimnazjum

50 000

50 000

50 000

50 000

36 000

36 000

801

80110

15

851

85154

Razem
Zakup samochodu na potrzeby Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Razem

36 000

36 000

16

851

85121

Przebudowa Ośrodka Zdrowia

101 164

101 164

851
851
Ogółem

85121

Razem
ogółem

101 164
137 164
755 511

101 164
137 164
640 525

Jednostka org.
realizująca
zadanie lub
koordynująca
program
11
Urząd Gminy
w Wiślicy
Urząd Gminy
w Wiślicy

Urząd Gminy
w Wiślicy
Urząd Gminy
w Wiślicy
Urząd Gminy
w Wiślicy
Urząd Gminy
w Wiślicy
Urząd Gminy
w Wiślicy

30 000

30 000
Urząd Gminy
w Wiślicy
Urząd Gminy
w Wiślicy
Urząd Gminy
w Wiślicy
Urząd Gminy
w Wiślicy
Urząd Gminy
w Wiślicy
30 000
Urząd Gminy
w Wiślicy
Urząd Gminy
w Wiślicy
Urząd Gminy
w Wiślicy
Urząd Gminy
w Wiślicy

24 986

30 000

60 000

x

Załącznik Nr 2
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej
oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2008 rok
w zł
L.p.
I

II

II

Źródła finansowania
Ogółem wydatki bieŜące
- środki z budŜetu j.s.t.
- środki z budŜetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych
Ogółem wydatki majątkowe
- środki z budŜetu j.s.t.
- środki z budŜetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych
Ogółem wydatki
- środki z budŜetu j.s.t.
- środki z budŜetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych

Wydatki
w roku
budŜetowym
2008
169 800
20 241
34 242
115 317
2 248 650
885 214
0
1 363 436
2 418 450
905 455
34 242
1 478 753

Planowane wydatki budŜetowe na realizację
zadań programu w latach 2009-2010
Razem 20092009 rok
2010 rok
2010
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 054 800
2 800 000
5 854 800
1 269 800
1 015 000
2 284 800
0
0
0
1 785 000
1 785 000
3 570 000
3 054 800
2 800 000
5 854 800
1 269 800
1 015 000
2 284 800
0
0
0
1 785 000
1 785 000
3 570 000
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Załącznik Nr 2a
Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budŜetu
Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2008 rok
w zł
L.p.

Projekt

1.

Program: RPO WŚ
Oś piorytetowa 4
Rozwój infrastruktury ochrony
środowiska i energetycznej.
Budowa kanalizacji w miejscowości - Koniecmosty, Kuchary,
Ostrów, Wawrowice, „Szczerbaków, Szczytniki
Program Rozwoju Obszarów
Wiejskich - Oś 3 Jakość Ŝycia na
Obszarach Wiejskich i RóŜnicowanie Gospodarki Wiejskiej
Działanie: Podstawowe Usługi
Dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej. Budowa oczyszczalni przydomowych w miejscowości: Skorocice, Aleksandrów, ChotelCzerwony, Skotniki-Dołne, Skotniki-Górne oraz budowa wodociągu
Program: SPO Piorytet:
ZrównowaŜony Rozwój Obszarów
Wiejskich
Działanie: Odnowa wsi oraz zachowaniw dziedzictwa kulturowego
Projekt: Stworzenie miejsc integracji we wsi Skorocice
Program: PROW Oś Piorytetowa 3.
Jakość śycia na Obszarach
Wiejskich.
Działanie: Odnowa i Rozwój Wsi
w miejscowości Skotniki-Dolne i
Skotniki-Górne
Program: RPO WŚ Oś piorytetowa 3 - Podniesienie Jakości
Systemu Komunikacyjnego Regionu. Budowa dróg gminnych Brzezie, Aleksandrów, Poddębie
Program: RPO WŚ Oś Piorytetowa 5 - Wzrost Jakości Infrastruktury Społecznej oraz inwestycje w Dziedzictwo Kulturowe,
Turystykę I Sport.
Budowa ścieŜki rowerowej
Program: RPO WŚ Oś Piorytetowa 5 - Wzrost Jakości Infrastruktury Społecznej oraz Inwestycje w Dziedzictwo Kulturowe,
Turystykę i Sport. Rewitalizacja
Rynku

2

3

4

5

6

7

Okres
realizacji
zadania
2008-2013

2008-2013

Jednostka
org.
realizująca
zadanie lub
koordynująca
program
Urząd Gminy
w Wiślicy

Urząd Gminy
w Wiślicy

Przewidywane nakłady i źródła finansowania

Wydatki
poniesione
do
31.12.2007r.

Wydatki
w toku
budŜetowym
2008

Planowane wydatki budŜetowe
na realizację zadań programu
w latach 2009-2013

Dział

Rozdział

010

01010

Wartość zadania:
- środki z budŜetu j.s.t.
środki z budŜetu U.E oraz innych
źródeł zagranicznych

6 700 000
2 700 000
4 000 000

0
0
0

805 200
169 200
636 000

1 254 800
654 800
600 000

1 000 000
400 000
600 000

3 640 000
1 476 000
2 164 000

010

01010

Wartość zadania

5 300 000

0

110 000

700 000

700 000

3 790 000

środki z budŜetu j.s.t
środki z budŜetu U.E oraz innych
źródeł zagranicznych

1 325 000

0

110 000

175 000

175 000

865 000

3 975 000

0

0

525 000

525 000

2 925 000

źródło

kwota

2009 rok

2010 rok

po 2010 roku

2006-2008

Urząd Gminy
w Wiślicy

010

01036

Wartość zadania
środki z budŜetu j.s.t.
środki z u.E oraz innych źródeł
zagranicznych

699 309
261 955
437 354

15 859
5 941
9 918

683 450
256 014
427 436

0
0
0

0
0
0

0
0
0

2008

Urząd Gminy
w Wislicy

010

01036

Wartość zadania
środki z budŜetu j.s.t.
środki z U.E. oraz innych źródeł
zagranicznych

100 000
40 000
60 000

0
0
0

100 000
40 000
60 000

0
0
0

0
0
0

0
0
0

2008-2013

Urząd Gminy
w Wiślicy

600

60016

Wartość zadania
środki z budŜetu j.s.t
środki z budŜetu U.E oraz innych
źróęł zagranicznych

3 952 036
1 580 815
2 371 221

0
0
0

400 000
160 000
240 000

500 000
200 000
300 000

500 000
200 000
300 000

2 552 036
1 020 815
1 531 221

2008-2013

Urząd Gminy
w Wiślicy

630

63095

Wartość zadania
środki z budŜetu j.s.t
środki z U.E oraz innych źródeł
zagranicznych

1 600 000
640 000
960 000

0
0
0

50 000
50 000
0

200 000
80 000
120 000

200 000
80 000
120 000

1150 000
430 000
720 000

2008-2013

Urząd Gminy
w Wiślicy

921

92195

Wartość zadania
środki z budŜetu j.s.t.
środki z budŜetu U.E oraz innych
źródeł zagranicznych

3 000 000
1 200 000
1 800 000

0
0
0

100 000
100 000
0

400 000
160 000
240 000

400 000
160 000
240 000

2 100 000
780 000
1 320 000

Wartość zadania
środki z budŜetu j.s.t.

21 351 345
7 747 770

15 859
5 941

2 248 650
885 214

3 054 800
1 269 800

2 800 000
1 015 000

13 232 036
4 571 815

środki z budŜetu U.E oraz innych
źródeł zagranicznych

13 603 575

9 918

13 63 436

1 785 000

1 785 000

8 660 221

Ogółem
w tym

Załącznik Nr 3
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008r.
w złotych
z tego:
w tym:
Nazwa zadania

Dział

Rozdział

1
2
3
Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową
lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jst.
„Zakup Instrumentów i nagłośnie010
01095
nia dla Wiśliczan”
Razem
010
01095
opracowanie projektu budowlanowykonanwczego przebudowy drogi
wojewódzkiej Nr 776 Kraków 600
60013
Busko na odcinku od granicy
województwa świętokrzyskiego wraz
z remontem mostu nad rzeką Nidą
Razem
600
60013
Ogółem
600
Zorganizowanie festynu pod nazwą
754
75495
„Razem Bezpieczniej”

Dochody
ogółem

§

4

5

Wydatki
ogółem

6

Wydatki
bieŜące

wynagrodzenia

pochodne od
wynagrodzeń

dotacje

7

8

9

10

wydatki na
obsługę
długu
(odsetki)
11

wydatki
z tytułu
poręczeń
i gwarancji
12

Wydatki
majątkowe
13

I

Razem
Dofinansowanie zakupu sztandaru
dla Komendy Powiatowej StraŜy
PoŜarnej
Razem
Ogółem
dofinansowanie pobytu dzieci w
przedszkolu na terenie innej gminy
Razem
Ogółem

19 900
19 900

2710

19 900

19 900

19 900

19 900

149 540

149 540

149 540
149 540

149 540
149 540

1 730

1 730

754

75495

1 730

1 730

1730

754

75411

2 000

2 000

2 000

754
754

75411

2 000
3 730

2 000
3 730

2 000
3 730

801

80104

8 694

8 694

8 694

801

80104

8 694
181 864

8 694
32 324

8 694
12 424

19 900

1 730

149 540
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