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Podsumowanie dwóch lat kadencji 
Burmistrza Dariusza Skiby

Dokładnie 1 grudnia 
minęły dwa lata 
od zaprzysiężenia 
Dariusza Skiby na 
Burmistrza Miasta 
i Gminy Bodzentyn. 
W rozmowie z „Głosem 
z Bodzentyna”, 
gospodarz 
podsumowuje ten 
czas, wskazuje co 
udało się zrobić, 
które z podjętych 
przez siebie działań 
najważniejsze.

„Głos z Bodzentyna”: - 
Jak ocenia Pan ostatnie dwa 
lata?

Dariusz Skiba, Burmistrz 
MiG Bodzentyn: - Dokładnie 
1 grudnia 2014r. w obecności 
radnych i mieszkańców obec-
nych na sali konferencyjnej 
urzędu gminy złożyłem ślubo-
wanie związane z rozpoczę-
ciem kadencji na stanowisku 
Burmistrza Miasta i Gminy Bo-
dzentyn. Po dwudziestu latach 
kierowania naszą gminą przez 
poprzednika przyszedł czas na 
wprowadzenie zmian dotyczą-
cych lepszego funkcjonowania 
i zarządzania naszego samo-
rządu. Te dwa lata oceniam 
jako czas ogromnej pracy, pla-
nów, wyzwań oraz przygoto-
wań do składania wniosków do 
nowej perspektywy finansowej 
ze środków unijnych. 

GzB: - Co było dla Pana za-
skoczeniem, czymś dziwnym 
zaraz po objęciu stanowiska 
Burmistrza?

- Dla mnie ogromnym za-
skoczeniem było utworzenie 
w urzędzie gminy międzyza-
kładowych związków zawodo-
wych skupiających członków 
z m.in. pracowników naszego 
urzędu, placówek służby zdro-

wia, oświaty oraz Starostwa 
Powiatowego w Kielcach. We-
dług mojej wiedzy w tamtym 
okresie byliśmy jedyną gminą 
miejsko-wiejską lub wiejską 
w Polsce, w której założone 
zostały tego typu organizacje. 
Nie dziwi mnie również fakt 
ograniczonego zaufania więk-
szości pracowników urzędu do 
mojej osoby. Niektóre z moich 
działań związane były z reor-

ganizacją urzędu. Zostały po-
łączone trzy referaty w jeden. 
Zamiast trzech kierowników 
został jeden. Kilka osób nieste-
ty musiało pogodzić się z utratą 
swoich stanowisk, co wiąza-
ło się z procesami sądowymi 
w sądzie pracy. Z 69 etatów 
zostały obecnie 62 etaty.

Osobiście jestem zwolen-
nikiem, patrzenia władzy na 
ręce, bez względu na jakim 

szczeblu samorządu się ona 
znajduje. Bardzo dziwi mnie 
fakt uporczywych, notorycz-
nych interpelacji, skarg, donie-
sień i innych form kontrolnych 
czynionych przez osoby, które 
w latach ubiegłych miały duży 
wpływ na działalność naszej 
gminy, a teraz szukają we mnie 
intruza, który chce wykorzystać 
stanowisko do swoich prywat-
nych celów. Ciągłe tłumacze-

nie się związkom zawodowym 
oraz kilku niezadowolonym 
radnym sprawia, że w związku 
z tym trzeba zlecać dodatko-
we czynności prawnikom oraz 
niektórym pracownikom. Jest 
to kosztowne i w dużej części 
obciąża budżet gminy. Ogrom 
zaniedbań pewnych osób pra-
cujących w urzędzie przez 
ostatnie lata funkcjonowania 
samorządu doprowadził do 

konieczności przeprowadzenia 
szczegółowych kontroli pra-
cy urzędników i wyciągnięcia 
wniosków na przyszłość tak 
aby pozbyć się podejmowania 
pochopnych, nieprzemyśla-
nych decyzji. Takim przykładem 
może być budowa wodociągów 
bez pozwolenia na budowę, 
dróg na gruntach nie należą-
cych do gminy, boisk bez od-
powiednich dokumentów, ka-
nalizacji, która przez wiele lat 
była obiektem przedstawiania 
nieprawdziwych informacji ze 
strony urzędu. W 18 miejsco-
wościach wykonano dokumen-
tację projektową na przyłącza, 
która na dzień dzisiejszy jest 
nieaktualna. Zbierano od zwy-
kłych ludzi (poprzez społeczne 
komitety) pieniądze, obiecując 
im rychłe inwestycje. Należy 
jeszcze wspomnieć o wydat-
kowanych kilkuset tysiącach 
złotych z budżetu gminy na 
projekty sieci kanalizacyjnych. 

Pierwszy okres mojej pracy 
wiązał się właśnie z zapozna-
niem struktury urzędu oraz 
w jak największym stopniu we-
ryfikacją zaległych działań oraz 
przygotowaniem do nowych 
celów.

GzB: - Co chciałby Pan po-
wiedzieć mieszkańcom Gmi-
ny Bodzentyn podsumowu-
jąc dotychczasową pracę?

- Przede wszystkim chciał-
bym jeszcze raz gorąco podzię-
kować mieszkańcom za to, że 
obdarzyli mnie tak ogromnym 
zaufaniem i odważyli się oddać 
głos na mnie podczas wybo-
rów samorządowych w 2014r. 
Większość z mieszkańców wie, 
że ostatnie 20 lat było zdomino-
wane przez określoną grupę lu-
dzi, która miała ogromny wpływ 
na „samopoczucie” naszego 
społeczeństwa. W przeciwień-
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stwie do moich poprzedników 
nie zatrudniam swoich najbliż-
szych krewnych. Z całą odpo-
wiedzialnością stwierdzam, że 
nie jestem tu po to aby zostać 
karierowiczem. Moim celem 
jest pracować dla dobra naszej 
gminy oraz godnie służyć na-
szym mieszkańcom.

Zdaję sobie sprawę, że wy-
bierając mnie na Burmistrza, 
mieszkańcy oczekują pozytyw-
nych zmian. Proces naprawczy 
działalności samorządu, który 
wdrażam z moimi współpra-
cownikami trwa i będę robił 
wszystko aby na koniec kaden-
cji przedstawić nasze sukcesy, 
które w wymierny sposób prze-
łożą się na kondycję naszej 
gminy.

GzB: - Czy 2016 rok może 
Pan zaliczyć do udanych?

- Mijający rok był dla mnie 
sporym wyzwaniem, a to z racji 
wydarzeń jakie się działy wo-
kół mojej osoby. Warto przy-
pomnieć, że mój poprzednik 
ciągle nie umie pogodzić  się 
z werdyktem wyborców i do 
tej pory napisał szereg skarg 
na moją osobę m.in. do Woje-
wody, Urzędu Kontroli Skarbo-
wej, Centralnego Biura Anty-
korupcyjnego oraz Komisarza 
Wyborczego. We wszystkich 
tych  instytucjach musiałem 
się tłumaczyć. Najciekawsza 
była sytuacja z Komisarzem 
Wyborczym, który w sierpniu 
wygasił mi mandat wraz z inny-
mi pięcioma włodarzami gmin 
naszego województwa. Z tym 
werdyktem nie zgadza się Wo-
jewódzki Sąd Administracyjny. 
Moja sprawa w dalszym ciągu 
jest rozpatrywana w Warsza-
wie tak samo jak  sprawy po-
zostałych samorządowców. 
Cały czas trwa kontrola mo-
ich oświadczeń majątkowych 
w Urzędzie Kontroli Skarbowej.

Poza tym incydentem sądzę, 
że wszystko idzie zgodnie z za-
łożonym na początku roku har-
monogramem. Przede wszyst-
kim zostało złożonych wiele 
projektów o dofinansowanie ze 
środków UE oraz przygotowa-
nych wiele różnych dokumen-
tów i materiałów niezbędnych 
do kolejnych naborów i konkur-
sów.

Sądzę, że rok 2016r. mimo 
wielu trudnych chwil można 
uznać za udany. Wszelkie na-
sze działania i moje decyzje 
z pewnością zaowocują w ko-
lejnych latach. Będziemy pań-
stwa na bieżąco o naszych po-

czynaniach informować.
GzB: - Niedawno minęły 

dwa lata od objęcia przez 
Pana funkcji Burmistrza. 
Które z punktów Pana pro-
gramu udało się w tym okre-
sie zrealizować?

- Na pewno jeśli chodzi 
o moje przedwyborcze zapo-
wiedzi to sądzę, że mój kon-
takt ze społeczeństwem jest 
na odpowiednim poziomie. 
Dla mnie poniedziałek godz. 
8.00. -16.30.  w kalendarzu 
jest dniem pracy w urzędzie 
zdominowany przyjmowaniem 
interesantów. W ciągu dwóch 
lat z powodu wyjazdów służ-
bowych bądź urlopu byłem nie-
obecny w ten dzień może kilka 
razy. Z powagą podchodzę do 
kontaktu z klientami naszego 
urzędu. Przy współpracy z rad-

nymi posiedzenia rady miej-
skiej co jakiś czas prowadzone 
są na wyjeździe tj. w szkołach 
i świetlicach wiejskich. Wiosną 
i jesienią, zgodnie z obietnicą, 
dwukrotnie oficjalnie w ciągu 
roku odwiedzam każde z 23 
sołectw oraz miasto Bodzen-
tyn. 

Ponadto:
- W celu poprawy funkcjo-

nowania naszego urzędu uru-
chomiono anonimowe ankiety, 
w których mieszkańcy i nie 
tylko, mogą zamieścić swoje 
uwagi, podpowiedzi co do pra-
cy urzędników. 

- Złożono kilka poważnych 
wniosków o dofinansowanie 
ze źródeł zewnętrznych – kilka 
z nich już jest realizowane.

- Zatrudniono dwóch pe-
diatrów do Ośrodków Zdro-
wia oraz prywatnie podpisano 
umowę z kardiologiem w Bo-

dzentynie  oraz Stomatologiem 
we Wzdole.

- Wprowadzono strategię 
modernizacji dróg gminnych 
(nowe drogi asfaltowe w Śniad-
ce Parcelach, Wilkowie, Psa-
rach, Śniadce Drugiej – Trze-
ciej). W roku przyszłym kolejne 
inwestycje drogowe.

- Realizowano w jak naj-
większym stopniu fundusze 
sołeckie oraz wydzielono bu-
dżet obywatelski dla miasta 
Bodzentyn.

- Realizowano współpracę 
inwestycyjno - drogową z Urzę-
dem Marszałkowskim i Staro-
stwem Powiatowym.

- W zdecydowany sposób 
poprawiono działalność placu 
targowego oraz przeniesiono 
małą targowicę w pobliże ko-
ścioła w Bodzentynie.

- Mimo krążącej wokół opinii 
o złej współpracy ze Święto-
krzyskim Parkiem Narodowym, 
udało się wykonać zaległy 
remont odcinka drogi woje-
wódzkiej ze Św. Katarzyny do 
Podgórza oraz podpisano po-
rozumienie,  na budowę ścieżki 
rowerowej biegnącej przez te-
ren Parku.

- Uruchomiono gminny pro-
gram usuwania azbestu, od 
dwóch lat gmina odbiera od 
mieszkańców eternit, posiłku-
jąc się w 85% środkami pozy-
skanymi z WFOŚ. Mieszkańcy 
nie ponoszą z tego tytułu żad-
nych kosztów.

- Z uwagi na brak legalizacji 
przystanków w naszej gminie, 
na mój wniosek rada miejska 
w ciągu dwóch lat podjęła po-
nad 47 uchwał w sprawie wy-
znaczenia blisko 84 miejsc 
przystankowych dla komuni-

kacji publicznej. Przystanki te 
były wcześniej zamontowane 
bez zachowania odpowiednich 
procedur prawnych.

- Zmniejszono wydatki na 
odławianie bezdomnych zwie-
rząt. W roku 2014r gmina po-
niosła koszty ponad 200 tys. zł. 
W roku 2015 już ok. 100 tys., 
a w 2016r. planujemy zmieścić 
się w kwocie 90 tys. zł.

- Podjęto decyzje o dowozie 
wszystkich dzieci z gminy do 
naszych placówek oświato-
wych. Przypomnę, że w prze-
szłości nie wszystkie dzieci były 
dowożone do szkół. W przecią-
gu dwóch lat na dowóz uczniów 
Gmina wydatkowała już ponad  
471 178,00 zł.

GzB: - Co dobrego uda-
ło się zrobić w ciągu tych 
dwóch lat?

- Katalog inwestycji jest na-
prawdę spory. Obawiam się, że 
wszystkich nie jestem w stanie 
wymienić. 

Bardzo ważnymi inwe-
stycjami są małe inwestycje 
z funduszu sołeckiego, które 
dla mieszkańców poszczegól-
nych sołectw mają olbrzymie 
znaczenie. W 2015 r. na reali-
zację funduszu sołeckiego wy-
dano: 339 571,19 zł, a w roku 
2016 będzie to podobna kwota. 
Należy pamiętać, że faktury za 
realizację zadań z funduszu 
sołeckiego wciąż wpływają do 
Urzędu.

W ciągu dwóch ostatnich lat, 
dla poszczególnych sołectw 
udało się zrealizować następu-
jące zadania:

Podgórze - przygotowano 
dokumentację projektową na 
oświetlenie uliczne. W planach 
zakup gruntu pod potrzeby 
społeczności lokalnej Podgó-
rza.

Wilków - zagospodarowano 
teren wokół Ośrodka Zdrowia 
w Św. Katarzynie oraz teren 
wokół świetlicy wiejskiej w Wil-
kowie. Zakupiono buty dla Ze-
społu Pieśni i Tańca Wilkowia-
nie.

Psary Podłazy - zakupiono 
bilety miesięczne na dowóz 
dzieci do szkoły, zakupiono 
i zamontowano parapety do SP 
w Psarach Starej Wsi. Zago-
spodarowano i wyremontowa-
no w części budynek położony 
na działce 522/2.

Psary Stara Wieś - zaku-
piono budynek na działce nr 
156/2, zakupiono i zamonto-
wano parapety do szkoły oraz 
zakupiono materiał na altankę. 

Nowa droga w Wilkowie
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Zamówiono dodatkowe ele-
menty placu zabaw przy szkole 
podstawowej w Psarach Sta-
rej Wsi. Ponadto ze środków 
budżetu gminy doposażono 
samochód strażacki, wykona-
no instalację grzewczą oraz 
zakupiono materiały, z których 
wykonano elewację na budyn-
ku OSP.

Wzdół Parcele  - wyremon-
towano drogi w kierunku Sko-
rucina oraz przepust na drodze 
gminnej. Wykonano ogrodze-
nie w Samorządowym Przed-
szkolu we Wzdole Rządowym 
i wyremontowano „Klub Rolni-
ka”.

Dąbrowa Dolna – zagospo-
darowano plac na działkach 
nr 290/2 i 290/3 (wyrównano 
teren oraz wykonano ogrodze-
nie). Zagospodarowano plac 
na tych działkach z przezna-
czeniem na boisko poprzez 
wyrównanie terenu oraz wyko-
nano ogrodzenie.

Święta Katarzyna - wyre-
montowano Ośrodek Zdrowia, 
wymieniono bramę wjazdo-
wą przy Szkole Podstawowej 
w Świętej Katarzynie. Wykona-
no regulację geodezyjną dróg 

gminnych sołectwa Święta Ka-
tarzyna.

Leśna - doposażono plac 
zabaw przy Szkole Podstawo-
wej w Leśnej, trwa przygotowa-
nie dokumentacji projektowej 
oświetlenia ulicznego wraz 
z jego częściowym wykona-
niem z miejscowości Leśna 
Stara Wieś do Kamiennej Góry.

Siekierno - wymieniono okno 
i wyposażono świetlicę. Zaku-
piono urządzenia zabawowe 
na plac zabaw przy świetlicy 
wiejskiej.

Psary Kąty i Podlesie - 
Pokryto koszty dojazdu dzieci 
z klas 1-6 do Szkoły Podstawo-
wej w Psarach Starej Wsi. Dofi-
nansowano montaż parapetów, 
wyremontowano drogę gminną 
Psary-Kąty – Psary-Podlesie.

Celiny – Zakupiono działkę 
rolną. 

Podmielowiec – Zmoder-
nizowano oświetlenie w miej-
scowościach Podmielowiec 
i Nowa Wieś, wykonano pro-
jekt oświetlenia ulicznego wraz 
z przyłączami w miejscowości 
Kamionka i Skorucin. Zmoder-
nizowano oświetlenie uliczne 
w Sołectwie Podmielowiec.
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Wola Szczygiełkowa - za-

kupiono tablicę interaktywną 
i komputery. Wykonano czę-
ściowy remont szkoły. Zakupio-
no zastawę stołową, przenośne 
stoliki z krzesełkami oraz na-
miot. Trwają prace przygoto-
wawcze do remontu budynku 
na świetlicę wiejską.

Sieradowice - wyposażono 
świetlicę wiejską, wyremonto-
wano garaż OSP Sieradowice, 
wykonano instalację grzewczą 
w remizie OSP i świetlicy wiej-
skiej w Sieradowicach, zamó-
wiono elementy wyposażenia 
placu zabaw przy remizie OSP 
i świetlicy wiejskiej w Sierado-
wicach.

Hucisko - wykonano 
w części oświetlenie ulicz-
ne, wyremontowano budynek 
w miejscowości Psary-Podłazy 
z przeznaczeniem na świetlicę 
wiejską.

Śniadka - wybudowano 
plac zabaw przy Szkole Pod-
stawowej w Śniadce Drugiej, 
zakupiono i zamontowano ze-
wnętrzną siłownię.

Wzdół Kolonia – wymienio-
no pokrycie dachowe oraz wy-
remontowano łazienkę w świe-
tlicy wiejskiej. Wybudowano 
parking przy Ośrodku Zdrowia 
we Wzdole.

Wzdół Rządowy - wyre-
montowano drogi gminne we 
Wzdole Rządowym, wybudo-
wano parking przy Ośrodku 
Zdrowia we Wzdole, a także 
zamówiono elementy placu 
zabaw przy Przedszkolu we 
Wzdole.

Ściegnia - wykonano mo-
stek na drogach nr 292/1, 
293/2 oraz na drodze dojaz-
dowej do 3 posesji, położono 
płyty betonowe oraz wyrówna-
no drogę dojazdową do pól  po-
między posesjami. Wykonano 
ogrodzenia wokół przedszkola 

Stara Wieś.
Orzechówka - wykonano 

oświetlenie dla części sołectwa  
i trwają dalsze prace projekto-
we.

Kamieniec - przeprowadzo-
no remont odcinka drogi gmin-
nej w obrębie sołectwa.

Wiącka - ocieplono budy-
nek, wykonano elewację i wy-
mieniono pokrycie dachowe. 
Wybudowano parking przy 
Ośrodku Zdrowia we Wzdole.

Dąbrowa Górna - wykonano 
plac zabaw dla dzieci, zamon-
towano siatkę ogrodzeniową 
przy boisku oraz piłko-chwyty. 
Zakupiono elementy wyposa-
żenia placu zabaw.

Kolejnymi inwestycjami są 
drogi lokalne i tu projekty takie 
jak: 

- „Przebudowa drogi gminnej 
nr 311026T Psary Kąty - Pod-
lesie i drogi gminnej Wiącka 
- Wzdół Rządowy, gmina Bo-
dzentyn”, przyznana kwota do-
finansowania 209.835,00 zł co 
stanowi 63,63% wartości cał-
kowitej wynoszącej 329.775,49 
zł (w 2016r. przebudowano 
drogę Psary Katy-Podlesie).

- „Przebudowa dróg gmin-
nych w msc. Wzdół-Parcele, 
Kapkazy nr 311001T (przy-
siółek wsi Wiącka) oraz Wilków 
nr 311021T i 311022T, gmina 
Bodzentyn”, przyznana kwota 
dofinansowania 218.862,00 zł, 
wartość ogółem 343.960,46 zł 
(w 2016r. przebudowano drogi 
w Wilkowie).

- „Przebudowa drogi gmin-
nej nr 311011T Śniadka Dru-
ga - Śniadka Trzecia, gmina 
Bodzentyn”, przyznana kwota 
dofinansowania 62.741,00 zł, 
wartość ogółem 98.603,93 zł 
(zrealizowano w 2016r.).

- „Przebudowa drogi w msc. 
Wzdół - Kolonia (przysiółek 
Kopciowiec), gmina Bodzen-
tyn”, przyznana kwota dofinan-
sowania 47.531,00 zł, wartość 
ogółem 74.700,36 zł.

- „Przebudowa dróg gmin-
nych w msc. Bodzentyn (ul. 
Błotna i Podgórska), Śniadka 
Pierwsza nr 311010T, Kamie-
niec nr 311029T i 311028T, 
Orzechówka, Wilków, ul. Łyso-
górska - Grabowa nr 311015T 
i Święta Katarzyna (ul. Space-
rowa i Świętokrzyska)”, przy-
znana kwota dofinansowania 
795.611,00 zł, wartość ogółem 
1.250.372,49 zł.

Łączna wartość tych inwe-
stycji wynosi: 2 097 412,73 zł Ogrodzenie  Przedszkola we Wzdole

Otwarcie przepustu w Leśnej 
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zaś dofinansowanie ze środ-
ków UE wynosi: 1 334 580,00 
złotych.

Następne projekty i inwesty-
cje to:

- „Program Rewitaliza-
cji Gminy Bodzentyn na lata 
2016-2023”. Przyznana do-
tacja w wysokości 32.922,00 
zł pochodzi ze środków Unii 
Europejskiej Programu Ope-
racyjnego Pomoc Techniczna 
2014-2020. Całkowita wartość 
projektu to 36.580,00 zł (dofi-
nansowanie 90%).

- Ścieżka rowerowo-piesza 
w ramach projektu pn. „Ukie-
runkowanie ruchu turystycz-
nego przyjaznego przyrodzie 
obszaru Natura 2000 Łysogóry 
poprzez budowę ścieżki pieszo
-rowerowej wraz z infrastruktu-
rą towarzyszącą”. (Św. Kata-
rzyna – Podgórze teren ŚPN) 
Wnioskowane dofinansowanie 

2.654.708,95 zł stanowi 85% 
kosztów kwalifikowanych wy-
noszących 3.123.187,00 zł. 

- Adaptację budynku OSP 
na potrzeby Miejsko-Gminne-
go Centrum Kultury i Turystyki, 
którego szacunkowa wartość 
to 1.500.000,00 zł, w tym do-
finansowanie 1.200.000,00 zł.

- Rozbudowa i modernizacja 
oczyszczalni ścieków w Św. 
Katarzynie. Wartość projek-
tu to 6.173.299,05 zł w tym 
wnioskowane dofinansowanie 
4.015.153,86 zł (tj. 80% kosz-
tów kwalifikowanych netto).

- „Plan Gospodarki Nisko-
emisyjnej”, którego całkowi-
ty koszt wyniósł 29 450,00 
zł z czego dofinansowanie 
z WFOŚiGW w Kielcach wy-
niosło 26 505,00 zł.

Projekty oświatowe i kultu-
ralne:

- Na liście rezerwowej RPO-

WŚ Działania 4.4 „Zachowanie 
dziedzictwa naturalnego i kul-
turowego” jest wniosek Gminy 
Bodzentyn pt. „Rewaloryzacja 
wzgórza zamkowego w Bo-
dzentynie z pozostałościami 
Zamku Biskupów Krakowskich 
wraz z przystosowaniem dla 
zwiedzających”. Wartość pro-
jektu to 2.704.764,00 zł w tym 
wnioskowane dofinansowanie 
2.163.811,20 zł.

- Gmina realizuje projekt zło-
żony przez Fundację Centrum 
Europy Lokalnej, gdzie Gmi-
na Bodzentyn występuje jako 
partner. Projekt realizowany 
jest w ramach RPOWŚ 2014-
2020 Działania „Zwiększenie 
dostępu do wysokiej jakości 
edukacji przedszkolnej oraz 
kształcenia podstawowego, 
gimnazjalnego i ponadgimna-
zjalnego”. Projekt pn. „Klucz 
do lepszej edukacji – wsparcie 

szkół podstawowych w Gminie 
Bodzentyn”, którego całkowita 
wartość to 630.823,75 zł, w tym 
dofinansowanie 567.148,75 zł 
jest realizowany w szkołach 
podstawowych w Bodzentynie, 
Woli Szczygiełkowej, Psarach 
i Wzdole Rządowym. 

- Drugi projekt pn. „Gimna-
zjum w Bodzentynie - szko-
ła z pasją” jest realizowany 
w gimnazjum w Bodzentynie. 
Jego wartość to 480.885,30 zł 
w tym wnioskowane dofinan-
sowanie 432.785,30 zł. 10% 
wkład własny w w/w projektach 
to wkład niepieniężny.

- Kolejny projekt, którego 
Gmina Bodzentyn jest part-
nerem, zaś wnioskodawcą 
Fundacja Rozwoju Demokra-
cji Lokalnej, złożony został do 
Poddziałania 9.2.1 „Rozwój 
wysokiej jakości usług spo-
łecznych” RPOWŚ i dotyczy 

„Utworzenia i rozwoju sieci 
świetlic środowiskowo-socjote-
rapeutycznych na terenie Mia-
sta i Gminy Bodzentyn”. Świe-
tlice mają powstać w szkołach 
podstawowych w Bodzentynie, 
Św. Katarzynie, Leśnej i Wzdo-
le Rządowym. Całkowita war-
tość projektu to 999.550,00 zł, 
w tym wnioskowane dofinanso-
wanie 922.750,00 zł.

Inwestycje w służbie zdrowia 
to zakupy sprzętu i wyposaże-
nia oraz remonty.

Złożony został również 
projekt pn. „Poprawa jakości 
świadczonych usług poprzez 
ulepszenie infrastruktury i wy-
posażenia Ośrodków Zdrowia 
w Gminie Bodzentyn”, które-
go celem jest poprawa jakości 
świadczonych usług poprzez 
przebudowę infrastruktury i wy-
posażenia Ośrodków Zdrowia 
w Gminie Bodzentyn (w Bo-
dzentynie, Świętej Katarzynie, 
oraz Wzdole Rządowym), co 
pozwoli na rozszerzenie i pod-
wyższenie jakości świadczo-
nych usług zdrowotnych. War-
tość ogółem: 753 369,83 zł, 
kwota dofinansowania ze środ-

ków UE: 624 732,87 zł.
Są również inne, ważne pro-

jekty m.in: „Przebudowa drogi 
gminnej nr 311018T w msc. 
Stara Wieś polegająca na bu-
dowie chodnika” zgłoszona 
do „Programu rozwoju gmin-
nej i powiatowej infrastruktury 
drogowej na lata 2016-2019”. 
Całkowita wartość zadania 
451.113,57 zł, wnioskowane 
dofinansowanie 225.556,00 zł.

GzB: - Które z Pana doko-
nań w tym czasie uważa Pan 
za najważniejsze?

- Z pewnością ilość złożo-
nych wniosków o dofinansowa-
nie robi wrażenie. Wartość in-
westycji wynosi 19 034 941,19 
zł, wartość dofinansowania 
14 246 984 zł. Większość tych 
wniosków zostało złożonych 
w 2016 r., a to dopiero począ-
tek naszej przygody ze środ-
kami unijnymi. Rok 2015 był 
okresem intensywnych przygo-
towań do aplikacji tychże wnio-
sków. 

Jeśli chodzi o działania, 
z ostatniego okresu to chyba 
jestem zadowolony z pozyska-
nych środków na remonty dróg. 

Nowa droga w miejscowości Psary Kąty – Podlesie

Ogrodzenie boiska w Celinach

Parking przy Ośrodku Zdrowia we Wzdole
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Z perspektywy czasu żałuję, 
że nie wpisaliśmy do projektu 
więcej odcinków dróg niż tych 
16 zgłoszonych. Pewne osoby 
namawiały mnie abym zrezy-
gnował z takiej ilości rekomen-
dowanych o dofinansowanie 
dróg z uwagi na zbyt małą ilość 
środków finansowych zabez-
pieczonych w naborze. Jednak 
wszystkie nasze propozycje 
zostały zakwalifikowane.

Realizacja funduszy sołec-
kich za rok 2015 i 2016 była 
moim sztandarowym zało-
żeniem. W latach ubiegłych 
fundusz sołecki był wirtualny, 
a mieszkańcy byli zwodzeni 
obietnicami, które nie zostały 
wykonane.

Cieszy mnie również współ-
praca z Dyrekcją Zakładu Opie-
ki Zdrowotnej. Po raz pierwszy 
od kilku lat SZPOZ nie wyka-
zuje strat mimo zatrudnienia 
lekarzy oraz dość sporych wy-
datków na inwestycje.

Wdrożenie Programu Usu-
wania Azbestu jest dla mnie też 
satysfakcjonujące, ponieważ 
byliśmy jedną z nielicznych 
gmin w województwie, która 

była daleko w tyle w tej dzie-
dzinie, co wykazała w swoim 
protokole kontrola NIK, wiosną 
2015 r. Gmina na ten cel uzy-
skała dotychczas dofinansowa-
nie w kwocie 72.637,27 zł przy 
całkowitej wartości zadania 
94.445,45 zł. Kwota ta została 
wykorzystana na zdjęcie, wy-
wóz i utylizację wyrobów za-
wierających azbest w 134 go-
spodarstwach.

Ścisła współpraca z Mło-
dzieżową Orkiestrą Dętą w Bo-
dzentynie, Jednostkami Straży 
Pożarnej oraz Miejsko-Gmin-
nym Centrum Kultury i Tury-
styki, a także ze stowarzysze-
niami działającymi na terenie 
gminy wydaje się być na dość 
wysokim poziomie. Wszystkie 
organizacje traktuję w sposób 
jednakowy.

GzB: - Których punktów 
Pana programu przez te dwa 
lata nie udało się wprowa-
dzić w życie i kiedy zamierza 
je Pan zrealizować?

- Na pewno jednym z ta-
kich trudnych założeń mojego 
programu jest pomoc osobom 
bezrobotnym. Urząd gminy nie 

jest instytucją, która przyjmuje 
do pracy nieograniczoną licz-
bę osób. Zdając sobie z tego 
sprawę, staram się pomagać 
potrzebującym mieszkańcom 
w sposób jak najmniej kosz-
towny dla budżetu naszej gmi-
ny, posiłkując się środkami 
zewnętrznymi: głównie z Po-
wiatowego Urzędu Pracy, mam 
na myśli staże, prace społecz-
nie użyteczne, roboty publicz-
ne, prace interwencyjne.

Z uwagi na przedłużający 
się czas ogłaszania naboru 
wniosków do programów unij-
nych nie zostało zrealizowane 
jeszcze szereg inwestycji. Pro-
ces przygotowawczy każdego 
z projektów jest czasochłonny 
oraz wymaga bardzo szcze-
gółowych analiz i wsparcia ze-
wnętrznych firm. Sądzę, że rok 
2017 będzie w naszej gminie 

rokiem budowy.
Taką dużą inwestycją, na 

którą czekają nasi mieszkańcy 
jest przebudowa drogi woje-
wódzkiej z Podgórza do Bo-
dzentyna (budowa ronda) oraz 
do Dąbrowy Górnej. Pojawiła 
się informacja publiczna, że 
spośród 12 dużych inwesty-
cji w naszym województwie ta 
właśnie droga będzie nieba-
wem przebudowywana. Zgod-
nie z informacjami od dyrekto-
ra Świętokrzyskiego Zarządu 
Dróg Wojewódzkich w Kielcach 
p. Damiana Urbanowskiego, 
przetarg na realizację tego 
przedsięwzięcia zostanie ogło-
szony do końca kwietnia 2017 
r. Nasza gmina zgodnie z poro-
zumieniem wykonała wszelką 
dokumentację projektową, śro-
dowiskową wydatkując na ten 
cel ponad 230 tys. zł.

GzB: - Jak Pan ocenia sy-
tuację finansową Gminy? 

Czy w tej kadencji możliwa 
jest realizacja śmiałych du-
żych inwestycji?

- Po objęciu stanowiska 
Burmistrza zastałem zadłuże-
nie w kwocie blisko 18 mln zł 
oraz około 0,5 mln zobowiązań 
wymagalnych. Obecnie zadłu-
żenie spadło do kwoty około 
15,5, mln zł. Ogólnie rzecz bio-
rąc sytuacja finansowa naszej 
gminy nie jest wesoła. Aby my-
śleć o realizacji inwestycji na 
terenie naszej gminy podjąłem 
zdecydowaną decyzję o konso-
lidacji zadłużenia i wydłużenia 
czasu spłat kredytu, który był 
w kilku bankach. W ten sposób 
zostało uwolnione około 2 mln 
zł na bieżące potrzeby naszych 
mieszkańców. Środki te muszą 
pozwolić nam na wkłady wła-
sne do planowanych projektów 
oraz do zabezpieczenia utrzy-

mania oświaty. 
Do takich śmiałych inwesty-

cji na pewno trzeba zaliczyć 
gospodarkę wodno-ściekową. 
Obecnie przygotowywany jest 
wniosek, który zostanie złożo-
ny do 28 lutego 2017r. na roz-
budowę oczyszczalni ścieków 
w Bodzentynie oraz budowę 
około 80 km sieci kanaliza-
cyjnej w 17 miejscowościach 
w naszej gminie, które kwali-
fikują się do kryteriów zawar-
tych w programie (Dąbrowa 
Górna, Dąbrowa Dolna, Śniad-
ka Pierwsza, Śniadka Druga, 
Śniadka Trzecia, Sieradowice 
Pierwsze, Sieradowice Drugie, 
Leśna Stara Wieś, Podkona-
rze, Kamienna Góra, Parce-
lanci, Wzdół Kolonia, Wiącka, 
Stara Wieś, Wzdół Rządowy, 
Hucisko, Psary Podłazy), wraz 
z budową trzech studni rezer-
wowych tj. Wzdół oraz Bo-
dzentyn: ul. Suchedniowska Siłownia zewnętrzna w Śniadce Drugiej

Nowe pokrycie dachowe oraz  
elewacja na domu wiejskim w miejscowości Wiącka

Wymienione pokrycie dachowe 
na świetlicy w Psarach Podłazach
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i ul. Opatowska. Z pełną od-
powiedzialnością oświadczam, 
że z własnych środków gminy 
tego nie można by było zre-
alizować, dlatego cały ciężar 
inwestycji i finansowania przej-
mie nowo powstałe Przedsię-
biorstwo Usług Komunalnych 
w Bodzentynie Sp. z.o.o pod-
ległe całkowicie samorządowi 
Miasta i Gminy Bodzentyn. 

Z pewnością trochę mniej-
szą inwestycją jest również 
gospodarka wodno-ściekowa 
w aglomeracji Św. Katarzyna. 
Tam przewidziana jest rozbu-
dowa oczyszczalni ścieków, na 
którą otrzymaliśmy dofinanso-
wanie w kwocie ponad 4 mln 
zł oraz dokończenie budowy 
sieci kanalizacyjnej w Św. Ka-
tarzynie (tzw. Wzorki). Możliwa 
jest również budowa sieci ka-
nalizacyjnej w pobliżu oczysz-
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czalni w miejscowości Grabo-
wa, którą można sfinansować 
dzięki pożyczkom z WFOŚ 
i w większości dzięki środkom 
własnym.

GzB: - Które z planowa-
nych przedsięwzięć uważa 
Pan w tej kadencji za priory-
tetowe i dlaczego?

- Wszystkie obszary działal-
ności gminy są bardzo istotne 
dla funkcjonowania miesz-
kańców ale jak zawsze trzeba 
wybrać priorytety. Dla mnie 
najważniejsza jest służba zdro-
wia i oświata bo przecież to są 
wyznaczniki rozwoju naszego 
społeczeństwa. Martwią mnie 
kolejki do lekarzy w ośrodku 
zdrowia w Bodzentynie. Mimo 
zatrudnienia dodatkowych le-
karzy często jeszcze słyszę od 
niektórych osób, że mają pro-
blemy z rejestracją w ośrodku. 
Ciągle monitoruję pracę leka-
rzy, którzy robią co mogą, aby 

przyjąć jak najwięcej pacjen-
tów.

Jeśli chodzi o oświatę to 
przyjdzie czas na poważną 
dyskusję, gdyż szykuje się jak 
wszyscy wiedzą poważna re-
forma, z którą wszyscy musimy 
się zmierzyć dla dobra dzie-
ci, rodziców i nauczycieli, aby 
wcielić ją w życie bezboleśnie.

Wracając do zdrowia to nie-
pokojąca jest sytuacja wody 
w sieci w Bodzentynie i Dąbro-
wie, woda często ma zabarwie-
nia. W miejscowościach Św. 
Katarzyna, Wilków i Bodzen-
tyn z uwagi na wiekową sieć 
jest zwiększona  częstotliwość 
awarii. Dlatego właśnie jeste-
śmy na etapie przygotowań 
dokumentacji projektowych 
w celu przebudowy szeregu 
odcinków wodociągowych.

Bardzo ważnym elemen-

tem działalności gminy jest 
inwestowanie w drogi. Jestem 
zdeterminowany, aby co roku 
zwiększać wydatki na elimi-
nacje dróg szutrowych i wy-
konywanie dróg asfaltowych. 
Ciągłe dowożenie kruszywa 
na dziurawe drogi nie przynosi 
żadnych efektów. Lecz aby to 
móc prawnie realizować musi-
my zakończyć regulację stanu 
geodezyjnego granic działek 
gminnych na tych drogach. 
Proces ten trwa już 1,5 roku. 

Jestem zwolennikiem ści-
słej współpracy z samorząda-
mi na szczeblu powiatowym 
i wojewódzkim oraz współpracy 
z Wojewodą. W przypadku po-
wiatu są wyraźne przykłady do-
brej współpracy. Mam na my-
śli współfinansowanie w 50% 
inwestycji drogowych na dro-
gach powiatowych. Strategicz-
ną inwestycją jest przebudowa 
dróg wojewódzkich 751, 752 

w miejscowościach Podgórze 
–Bodzentyn (rondo) – Dąbro-
wa oraz we Wzdole. Gmina ze 
swojej strony wykonała wszel-
kie zobowiązania wobec Urzę-
du Marszałkowskiego związa-
ne z tą inwestycją.

Dla mnie ważna jest również 
realizacja funduszy sołeckich 
w 23 sołectwach oraz nowo po-
wstały budżet obywatelski dla 
miasta Bodzentyn.

Dla zachowania dziedzictwa 
kulturowego, historycznego 
i przyrodniczego oraz pod-
niesienia prestiżu dla naszej 
gminy jest realizacja projektów 
p.n. „Rewitalizacja Gminy Bo-
dzentyn” oraz „Rewaloryzacja 
wzgórza zamkowego z pozo-
stałościami Zamku Biskupów 
Krakowskich”. Tutaj nieodzow-
na jest współpraca z różnymi 
instytucjami takimi, jak Minister-
stwo Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego, Urząd Marszałkow-
ski, Wojewoda Świętokrzyski, 
Świętokrzyski Park Narodowy, 
Świętokrzyski Wojewódzki 
Konserwator Zabytków.

Trwają również zaawanso-
wane prace w celu złożenia 
wniosków na termomoderni-

zację obiektów użyteczności 
publicznej  takich jak: budynek 
urzędu gminy, budynek gminny 
na ul. Kieleckiej, budynki szkół 
w Psarach oraz we Wzdole 
Rządowym, jak również budyn-
ki trzech Ośrodków Zdrowia 
(Bodzentyn, Św. Katarzyna, 
Wzdół St .Wieś).

GzB: - Czego chciałby Pan 
życzyć sobie i mieszkańcom 
w nadchodzącym nowym 
roku?

- Sobie to przede wszystkim 
zdrowia i wytrwałości. Miesz-
kańcom chciałbym życzyć 
przede wszystkim zdrowia, 
spokoju, dostatku oraz cierpli-
wości w oczekiwaniu na reali-
zację inwestycji, na które tak 
czekają. Mojej rodzinie, którą 
bardzo kocham, a która mnie 
mocno wspiera - wyrozumia-
łości.

Chciałbym na zakończe-
nie wywiadu przytoczyć słowa 
Świętego Jana Pawła II, pa-
trona naszego Miasta i Gminy: 
„Pamięć o przeszłości oznacza 
zaangażowanie w przyszłość”.

GzB: - Dziękuję za rozmo-
wę i poświęcony czas.

/EŚ/

Altana przy świetlicy wiejskiej w Wilkowie

Wymiana pokrycia dachowego na budynku OSP we Wzdole

Boisko w miejscowości Dąbrowa Dolna


