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Streszczenie: Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego odpowiada                         

za wszystkie sprawy o zasięgu lokalnym, które mogą przysłużyć się w zaspokajaniu 

zbiorowych potrzeb wspólnoty. Z dniem wejścia Polski do Unii Europejskiej możliwości 

samorządów terytorialnych znacznie się zwiększyły. Biorąc pod uwagę różnego rodzaju dotacje 

na rozwój kultury, czy też tak prozaicznych dóbr, jakimi są drogi publiczne, o których często 

się zapomina, choć spotkać się z nimi można na co dzień. Z łatwością możemy zauważyć jak 

na przestrzeni zaledwie 18 lat zmienił się cały kraj, a w jeszcze bardziej odczuwalnym stopniu, 

jak zmieniły się najmniejsze jednostki podziału terytorialnego, czyli gminy, miejskie,                           

jak i wiejskie. W poniższym artykule przedstawione zostały zmiany, którym uległ budżet gminy          

i miasta Opatów, biorąc pod uwagę wejście Polski do struktury Unii Europejskiej.                     

Celem pracy jest analiza rozwoju i wpływu środków pozyskiwanych z Unii Europejskiej                

na finanse i administrację publiczną na podstawie Miasta i Gminy Opatów. 

Słowa kluczowe: finanse publiczne, administracja, fundusze europejskie, gmina.  

The impact of EU funds on public finances and administration based on the 

City and Commune of Opatów 

Abstract: The commune, as the basic unit of local self-government, is responsible for all local 

matters that may be of assistance in meeting the collective needs of the community. On the day 

of Poland's accession to the European Union, the possibilities of local self-governments 

increased significantly. Taking into account various types of subsidies for the development of 

culture, or such prosaic goods as public roads, which are often forgotten, although you can meet 

them on a daily basis. We can easily see how the entire country has changed in just 18 years, 

and to an even more noticeable extent, how the smallest units of territorial division, i.e. 

municipalities, i.e. urban and rural municipalities have changed. The following article presents 

the changes that the budget of the commune and city of Opatów has undergone, taking into 

account Poland's accession to the structure of the European Union. The aim of the work is to 
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analyze the development and impact of funds obtained from the European Union on public 

finances and administration based on the City and Commune of Opatów. 

Keywords: public finance, administration, European funds, commune. 

1. Wprowadzenie 

Samorząd Gminny powinien aktywnie rozwiązywać problemy mieszkańców. Zgodnie z art. 

1 Ust.1 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 16 Ust.1 Konstytucji RP mieszkańcy gminy 

tworzą z mocy prawa wspólnotę samorządową. Gmina posiada również osobowość prawną 

oraz podlega ochronie sądowej. Przynależność do Gminnej wspólnoty samorządowej jest 

przymusowa, obejmuje wszystkich mieszkańców z mocy prawa. Jeżeli chodzi o budżet gminy, 

to mieszkańcy w sposób bezpośredni decydują jak budżet na dany rok ma wyglądać. Decyzje 

te są podejmowane są podczas głosowania, w którym to mieszkańcy danej gminy podejmują 

decyzje jak będzie wyglądał budżet ich gminy, przez najbliższy rok. Rada gminy podczas prac 

związanych z uchwaleniem budżetu obywatelskiego, nie może nanosić zmian, które zostały 

podjęte we wcześniejszym głosowaniu. Zgodnie z art.7 Ustawy o samorządzie gminnym: 

„Rada gminy określa w drodze uchwały wymagania, jakie powinien spełniać projekt budżetu 

obywatelskiego, w szczególności:  

1) wymogi formalne, jakim powinny odpowiadać zgłaszane projekty z uwzględnieniem – o ile 

jest to możliwe – uniwersalnego projektowania, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 

19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 

r. poz. 1062);  

2) wymaganą liczbę podpisów mieszkańców popierających projekt, przy czym nie może być 

ona większa niż 0,1% mieszkańców terenu objętego pulą budżetu obywatelskiego, w którym 

zgłaszany jest projekt;  

3) zasady oceny zgłoszonych projektów co do ich zgodności z prawem, wykonalności 

technicznej, spełniania przez nie wymogów formalnych oraz tryb odwołania od decyzji                    

o niedopuszczeniu projektu do głosowania;  

4) zasady przeprowadzania głosowania, ustalania wyników i podawania ich do publicznej 

wiadomości, biorąc pod uwagę, że zasady przeprowadzania głosowania muszą zapewniać 

równość i bezpośredniość głosowania.”  

Rada gminy ma za zadanie sprawdzić, czy wykonany budżet spełnia wymogi formalne, 

które pozwolą wejść w życie takiej uchwale. Bez należytego sporządzenia planu budżetowego 

żadna gmina nie może prawidłowo funkcjonować, czy też dokonywać inwestycji. Wgląd do 

budżetu w sposób swobodny posiada każdy obywatel, niezależnie od tego czy jest 

mieszkańcem danej gminy. Takie informacje są jawne i ogólnodostępne, najłatwiej dotrzeć do 

nich można korzystając ze stron internetowych gmin, na których w dokładny i precyzyjny 
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sposób przedstawiane są roczne dochody i rozchody (Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o 

samorządzie gminnym Dz.u. z 2022r. poz.559). 

1.1 Podział administracyjny Polski oraz proces tworzenia budżetu 

Przybliżając podział administracyjny Polski, warto przytoczyć podstawowe dane w Polsce 

jest obecnie 16 województw; 314 powiatów, 66 miast na prawach powiatu; 2477 gmin- w tym 

302 gminy miejskie, 662 gminy miejsko-wiejskie oraz 1513 gmin wiejskich (stan na 1 stycznia 

2022 roku). Od roku 1999 w Polsce obowiązuje trójstopniowy podział administracyjny, który 

to dzieli zadania między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego.                                        

Zgodnie z powyższym na najwyższym szczeblu województwo, kolejno powiat oraz 

najmniejsze jednostki, czyli gminy. Podział ten początkowo obejmował : 16 województw; 308 

powiatów oraz 65 miast na prawach powiatu, jak i również 2489 gmin, w tym 11 gmin miasta 

stołecznego Warszawy. Podział ten wyparł obowiązujący od 1975 r. dwustopniowy podział 

władzy .W tym czasie liczba województw wynosiła 49, co skutkowało podziałem kraju na małe 

jednostki na małe jednostki samorządowe. Jako „miasta wydzielone”, powołane zostały: 

Warszawa, Łódź oraz Kraków (Ibidem). 

Tabela 2.  

Podział administracyjny Polski w latach 1999 oraz 2022   

 Źródło: Określono nieprawidłowe źródło.  

W Tabeli 1. przedstawiono rok 1999, jak i 2022 pod względem podziału administracyjnego, 

można zauważyć nieznaczne różnice po upływie tak długiego czasu. W przeciągu 23 lat, liczba 

województw nie uległa zmianie, ich położenie również. Liczebność powiatów zmieniła się 

zaledwie o 6, jeśli chodzi o wzrost ich liczności. Minimalny wzrost można również zauważyć 

jeśli chodzi o gminy, ponieważ na rok 1999 było ich 2489, zaś w roku 2022 jest ich 2477 

(Tabela 1) (Główny Urząd Statystyczny). 

Do sporządzenia budżetu wydatków zobowiązana jest każda jednostka samorządu 

terytorialnego, czyli gminy powiaty, województwa, miasta na prawach powiatu,                            

jak i wszelkie związki komunalne. Sprawozdawczość budżetowa jednostek samorządu 

terytorialnego jest ostatnim etapem tworzenia zbiorów informacji w systemie rachunkowości, 

co daje podstawę do tworzenia analiz i szeroko pojętych wniosków odnośnie dysponowania                     

i zdobywania funduszów  w budżecie jednostki (Kowalczyk, 2017).  

 Rok 1999 Rok 2022 

Województwa 16 16 

Powiaty 308 314 

Gminy (ogółem) 2489 2477 
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Prawidłowo sporządzone sprawozdanie powinno zawierać: 

1) Określone w uchwale budżetowej dochody i wydatki jednostki samorządu 

terytorialnego; 

2) Zmiany jakie zaszły w pierwotnym planie wydatków na realizację programów, które 

zostały sfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, a także 

niepodlegające do zwrotu środki z pomocy udzielanej przez kraje członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu - EFTA. Tym samym środki 

niepodlegające zwrotowi ze źródeł zagranicznych; 

3) Stopień realizacji programów wieloletnich, zawarty w Ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 

roku o finansach publicznych, art. 269, ust 1, pkt 2 i 3. 

Poza częścią zawierająca konkretne informacje dotyczące dochodów i wydatków, czy też 

sprawozdania z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, które to są spisane                                

w tabelach, należy wyróżnić również część opisową. W części opisowej powinny zostać 

omówione następujące kwestie: 

1) Zmiany jakie nastąpiły w pierwotnym planie dochodów i wydatków jednostki oraz 

powody, dla których takie zmiany miały miejsce; 

2) Realizację planu wydatków rzeczowych, ze szczególnym uwzględnieniem zadań 

inwestycyjnych; 

3) Problemy mogące wystąpić podczas realizacji budżetu; 

4) Wykonanie dochodów własnych ze szczególnym uwzględnieniem dochodów 

pochodzących z podatków, a także dochodów pochodzących z zarządzania mieniem 

komunalnym; 

5) Przedstawienie wyniku wykonania budżetu, stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych 

kredytów i pożyczek, a także innych zobowiązań wobec odbiorców. 

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego podaje do informacji również jaki stan 

mienia jednostki obowiązuje na dany moment, gdzie zawiera informacje odnoszące się do 

tego: 

1)  „Jakie prawa własności przysługują jednostce samorządu terytorialnego; 

2) Jakie zmiany nastąpiły odnośnie stanu mienia komunalnego; 

3) Jakie dochody uzyskała jednostka samorządu terytorialnego z tytułu prawa 

własności oraz inny praw majątkowych, w tym szczególnie ograniczone prawa rzeczowe, 

czy też użytkowania wieczystego 

4)  Zdarzeń ja, wierzytelności, udziałów w spółkach, posiadanych akcji itp.; kie 

miały wpływ na zmianę stanu mienia jednostki samorządu terytorialnego.”  

Jedną z głównych form dochodów jednostki samorządu terytorialnego są dochody 

pochodzące z rozmaitych podatków, pochodzących od mieszkańców np. danej gminy. Zaliczyć 

do nich można: podatek rolny, który jest należy od powierzchni gospodarstwa, czy też podatek 

leśny płacony od części posiadanego lasu. Płacenie podatków jest obowiązkiem każdego                      

z obywateli. Z wpływów finansowane są zadania publiczne, które mają na celu produkcje dóbr 
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publicznych, które zaspokajają palące potrzeby mieszkańców, których to sami nie byliby                      

w stanie sobie zagwarantować. Zadaniami spełnianymi przez jednostkę samorządu 

terytorialnego finansowanymi przez finanse publiczne są: zadania w zakresie bezpieczeństwa, 

ładu przestrzennego, ochrony zdrowia, gospodarki komunalnej, oświaty, pomocy społecznej 

itp. (Opracowanie własne na podstawie: https://gazeta.sgh.waw.pl/po-prostu-ekonomia/ktore-

podatki-zasilaja-budzet-gminy) 

Tabela 3. 

Rodzaje podatków zasilających budżet jednostki samorządu  terytorialnego 

Źródło: Określono nieprawidłowe źródło. 

Zgodnie z Tabelą 2. w Polsce można spotkać: podatek od środków transportowych, 

podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, opłata targowa, opłata reklamowa, 

opłata uzdrowiskowa, opłata miejscowa, opłata od posiadania psów. Jednak niektóre z nich 

są obowiązujące, jeśli zostanie ona ustalona przez zarząd gminy, np.: opłata od posiadania 

psów (Tabela 2) (https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne). 

Zgodnie z Ustawą z dnia 8 marca 1990 roku na podst. Dz.U. z 1998 Nr 162 poz. 

1126, gminy z funduszu publicznego realizują zadania związane z: 

• Infrastrukturą techniczną – dostarczanie wody i energii elektrycznej, 

odprowadzanie ścieków i innych nieczystości, do zadań powierzonych w tej części 

obowiązków należy również rozporządzanie nieruchomościami znajdującymi się na terenie 

gminy.  

• Infrastrukturą społeczną – zapewnianie obywatelom dostępu do opieki 

zdrowotnej, poprzez prowadzenie placówek ochrony zdrowia. W tym sektorze na gminie 

spoczywa również dbałość o oświatę, nie wykraczając w tym poza własne kompetencje. 

• Bezpieczeństwem społecznym – dbałość o ochronę przeciwpożarową, w tym 

zaopatrywanie zaplecza przeciwpożarowego. 

Podatki lokalne Udział w podatkach centralnych 

• podatek rolny; 

• podatek od nieruchomości; 

• podatek od środków transportowych; 

• podatek leśny; 

• podatek od czynności cywilno 

prawnych; 

• podatek od spadków i darowizn; 

• podatek dochodowy od osób 

fizycznych opłacony w formie karty 

podatkowej.  

• „39,34%  udziału we wpłatach z 

podatku dochodowego od osób 

fizycznych zamieszkałych na 

obszarze gminy; 

• 6,71% udziału we wpłatach z podatku 

dochodowego od osób prawnych 

posiadających siedzibę na obszarze 

gminy”. 

 

 

  

https://gazeta.sgh.waw.pl/po-prostu-ekonomia/ktore-podatki-zasilaja-budzet-gminy
https://gazeta.sgh.waw.pl/po-prostu-ekonomia/ktore-podatki-zasilaja-budzet-gminy
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• Utrzymaniem ładu przestrzennego – w tym dziale obowiązków, gmina 

zobowiązana jest do dbałości o ogólny wygląd i estetykę terenu nad którym sprawuje 

opiekę. 

• Zadaniami powierzonymi przez administrację rządową – takim zadaniem jest 

np. przeprowadzenie wyborów ogólnokrajowych, czy też referendum również o takim 

samym charakterze (Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (na podst. Dz.U. 

z 1998 Nr 162 poz. 1126), 1990). 

  1.2 Polska w Unii Europejskiej – zmiany w administracji 

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej miało miejsce 1 maja 2004 roku. Wraz z 

Polską do struktury Unii Europejskiej weszło też dziewięć innych krajów, były nimi: 

Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Cypr, Malta, Słowacja, Słowenia oraz Węgry. Jak do tej 

pory jest to największe rozszerzenie struktury Unii Europejskiej. Droga do przystąpienia 

Polski do Unii Europejskiej była dość długa i wymagała wielu zmian gospodarczych. Aby 

wstąpić w szeregi tej organizacji Polska musiała dość znacznie zmodernizować swoją 

gospodarkę, na gospodarkę wolnorynkową, aby móc choćby ubiegać się o miejsce w gronie 

kandydujących państw. Polska musiała również zmienić obowiązujące prawo na prawno 

unijne, było to około 600 ustaw (https://www.gov.pl/web/maroko/1-maja--16-rocznica-

przystapienia-polski-do-ue).  

Warunkiem wejścia Polski do Unii Europejskiej było przeprowadzenie 

ogólnokrajowego referendum, w którym to obywatele opowiedzieli się, czy są za 

przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej, czy są przeciwnego zdania. W referendum 

wzięło udział 59%uprawnionych do głosowania. Za wejściem Polski do Unii Europejskiej 

opowiedziało się 77% głosujących, przeciwko było 23% obywateli 

(https://referendum2003.pkw.gov.pl/sww/kraj/indexA.htm). 

 

Rysunek 1. Wynik Głosowania w sprawie Referendum ogólnokrajowego w sprawie wyrażenia zgody 

na ratyfikacje Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej 

77%

23%

ZA

PRZECIW
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Na podstawie Rysunku 1. zauważyć można jak dużym zainteresowaniem cieszyło się 

Referendum Ogólnokrajowe w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej,                    

ponieważ aż 59% uprawnionych do głosowania postanowiło przystąpić do tego referendum. 

Jest to dość wysoka frekwencja porównując ją do wyborów prezydenckich przeprowadzonych 

w 2005 roku, gdzie frekwencja pierwszej turze wynosiła 49,74%. Wynosi to prawie 

dziesięcioprocentową przewagę dla referendum ogólnokrajowego odnośnie przystąpienia 

Polski do Unii Europejskiej. Biorąc pod uwagę wybory parlamentarne przeprowadzone w tym 

samym roku, przewaga również będzie po stronie przeprowadzonego referendum.                          

W wyborach Parlamentarnych przeprowadzonych w 2005 roku frekwencja wyniosła 40,57%. 

W tym przypadku stanowi już przewagę dwudziestoprocentową. W tym przypadku wynik 

odwzorowuje zainteresowanie Polaków sprawą wejścia Polski do organizacji, która zrzesza tak 

wiele narodów. W referendum padło jedno kluczowe pytanie: „Czy wyraża Pan/ Pani zgodę na 

przystąpienie Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej?”, na które większość 

uprawnionych wyraziło zgodę. Referendum akcesyjne trwało 2 dni, jego łączny koszt wynosił 

82 279 418 zł. Jak na chwilę obecna było to jedyne przeprowadzone referendum ogólnokrajowe 

w  historii Polski (Rysunek 1) (https://referendum2003.pkw.gov.pl/sww/kraj/indexA.html) 

Podstawą do utworzenia Unii Europejskiej był „Plan Schumana”. Pomysłodawcą planu był 

ówczesny Minister Spraw Zagranicznych we Francji – Robert Schuman. Plan został 

opracowany wraz z Jeanem Monnetem, a do jego ogłoszenia doszło 9 maja 1950 roku. Plan 

zakładał koordynację produkcji węgla i stali w Europie, przez utworzenie Europejskiej 

Wspólnoty Węgla i Stali, w skrócie EWWS. 18 kwietnia 1951 roku podpisano Traktat Paryski, 

w którego mocy została otworzona Europejska Wspólnota Węgla i Stali, wszedł on w życie 23 

lipca 1952 roku. Traktat podpisało sześć państw założycielskich: Belgia, Niemcy, Francja, 

Włochy, Niderlandy i Luksemburg. EWWS powołano na okres 50 lat, po wygaśnięciu traktatu 

EWWS zostało wcielone do Wspólnoty Europejskiej. Siódmego lutego 1992 roku podpisano 

Traktat z Maastricht, w którym utworzono Unię Europejską. Wszedł w życie 1 listopada 1993 

roku. Kolejnymi etapami rozwoju Unii Europejskiej były Traktat amsterdamski, z 1 maja 1999 

roku oraz Traktat nicejski, z 1 lutego 2003 roku. Oba traktaty skupiały się reformach 

instytucjonalnych, ich celem było zachowanie skutecznego działania Unii Europejskiej po jej 

rozszerzeniu o kolejne kraje członkowskie. Traktat z Lizbony skutkował połączeniem 

Wspólnoty Europejskiej oraz Unii Europejskiej, które funkcjonowały jako dwie osobne 

instytucje w jedną Unię Europejską. Prawo unijne opiera się na: Traktacie    o Unii Europejskiej, 

Traktacie o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Traktacie ustanawiającym  Europejską 

Wspólnotę Energii Atomowej. Prawo unijne jest samodzielnym systemem prawnym, które jest 

odrębne od prawa międzynarodowego i prawa wewnętrznego państw. Prawo unijne jest 

nadrzędne nad prawem  państwowym, w krajach członkowskich (Barcz, 2020).  
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1.3 Krótka charakterystyka gminy Opatów  

Gmina Opatów jest to gmina miejsko-wiejska znajdująca się w województwie 

świętokrzyskim, w powiecie opatowskim. Gminę Opatów na dzień 31 stycznia 2021 roku 

zamieszkiwało 11398 mieszkańców, gęstość zaludnienia wynosi 100,5 os./km2. Obszar, który 

zajmuje to 113,39 km2, z czego 92% to użytki rolne, zaś 2% stanowią użytki leśne, co pokazuje, 

że przeważającą częścią tej gminy są pola uprawne, co powoduje, że jest ona typowo rolniczym 

terenem. Sąsiadujące do niej gminy: Baćkowice, Ćmielów, Wojciechowice, Iwaniska, Lipnik, 

Sadowie. Gmina Opatów jest położona w odległości 65 km, od siedziby województwa- miasta 

Kielce. Znajduje na głównej trasie do Lublina, przez co jest dobrze skomunikowana, jak na 

stosunkowo małą gminę. Obecnie urzędującym Burmistrzem Miasta i Gminy Opatów jest 

Grzegorz Gajewski, wybrany w wyborach w 2018 roku (Rysunek 2) 

(https://www.bip.umopatow.pl/index.php?idg=1&id=1&x=1, 2022). 

 

 
Rysunek 2. Mapa- położenie Gminy Opatów w odniesieniu do całego województwa Określono 

nieprawidłowe źródło. 

Strategicznie ważnym zakładem w perspektywie lokalnego zatrudnienia w tej miejscowości 

jest główna siedziba firmy „GRAFMASZ” producenta maszyn introligatorskich. Już na 

początku lat 70-tych zaczęto tam produkcję krajanek do papieru, po czym kolejno olejarek 

książek, bigówek oraz innych maszyn introligatorskich. Na chwilę obecną przedsiębiorstwo 

skupia się głównie na produkcji krajarek do cięcia papieru oraz maszyn do oprawy twardej 

przeznaczonych do drukarń cyfrowych offsetowych, biur i instytucji. Jakość produktów 
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produkowanych przez firmę zostaje doceniana również poza granicami kraju, gdyż niemal 80% 

ich produkcji trafia na eksport (https://grafmasz.pl/produkty-sg/, 2022). 

Kolejnym ważnym zakładem usytuowanym w mieście jest „Zakład produkcyjny AGC 

Glass Poland Sp. z o.o. – zakład Opatów”, zajmujący się produkcją szyb zespolonych 

potrzebnych na budowy. W zakładzie obrabia się surowe szkło płaskie, z którego produkuje 

szyby hartowane termicznie, szyby zespolone jedno- i dwukomorowe, a także asortyment szyb 

przeznaczonych do wnętrz (http://www.krowkaopatowska.pl/, 2022).  

W Opatowie znajduje się również Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska, która specjalizuje 

się w produkcji lokalnego przysmaku, czyli „Krówek opatowski” które stały się znakiem 

rozpoznawczym miasta. Przedsiębiorstwo produkcję rozpoczęło w 1980 roku, co więcej 

produkt ten został wpisany na listę produktów tradycyjnych 7 lutego 2011 roku. Do tworzenia 

cukierków używa się tylko niezbędnych maszyn, ponieważ proces pakowania odbywa się                    

w sposób ręczny. Słodycze uzyskały tytuł „Perły Regionu 2010” oraz zajęły pierwsze miejsce 

w konkursie „Nasze Dziedzictwo Kulinarne – Świętokrzyskie”. W roku 2012 zostały im 

przyznany certyfikat „Doceń polskie” oraz tytuł „Top Produkt”(Kolegiata w Opatowie” rok 

wydania 2006, Opatów, Wydawnictwo Lipiec., 2006).  

Na terenie gminy Opatów znajdują się dwie szkoły podstawowe, które finansowane są                      

z budżetu gminy. Zatrudnionych w obu placówkach jest ponad 100 nauczycieli, liczba uczniów 

przekracza tysiąc uczniów. W gminie znajdują się również dwie szkoły ponadpodstawowe, 

gdzie wykształcenie średnie oraz zawodowe zdobywa młodzież z całej gminy, jak i również                         

z ościennych gmin. 

Z turystycznego punktu widzenia szczególnie ważnym miejscem dla Opatowa jest 

Kolegiata pod wezwaniem św. Marcina z Tours, która co roku przyciąga masę turystów. 

Kościół ma ponad 800 lat i jest jedną z najlepiej zachowanych świątyń w stylu romańskim                    

w Polsce. Drugą szczególnie ważną atrakcją są podziemia opatowskie, które niegdyś stanowiły 

szlak handlowy. Trasa składa się z połączonych ze sobą dawnych składów miejskich                          

oraz piwnic.  

Opisane powyżej miejsca stanowią kluczowe punkty zatrudniania na terenie gminy 

Opatów. Miejsca pracy znajdują tu mieszkańcy gminy, co poprawia sytuację gospodarczą                      

i finansową gminy, gdyż przedsiębiorstwa odprowadzają podatki, zasilając tym samym budżet. 

Działające tu placówki oświaty pozwalają w dogodny sposób edukować lokalną młodzież,                    

a tym samym stanowią miejsca pracy dla tutejszych nauczycieli. 

 

1.4 Inwestycja dokonane z pomocą Funduszy Europejskich w Gminie Opatów 

Projekt pt. „ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Opatów w 

celu ograniczenia zużycia energii” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. 
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Nr projektu: WND-RPSW 04.02.00-26-785/13 

Stan budynków w gminie od dłuższego czasu wymagał modernizacji, jednak gmina nie była 

sama w stanie pokryć wszystkich kosztów inwestycji. W realizacji projektu gminie w dużym 

stopniu pomógł program współfinansowany przez Unię Europejską. Dodatkowe środki unijne 

dały szansę lokalnym placówkom oświaty i kultury na stworzenie dogodniejszych miejsc do 

nauki oraz poszerzenie zainteresowań.  

Tabela 4 . 

Koszty realizacji inwestycji o numerze WND-RPSW 04.02.00-26-785/13 

 

 

Wartość projektu 

 

 

5 283 678,43 zł 

Dofinansowanie: Europejski Fundusz Rozwoju 

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 

 

 

4 226 942,73 zł 

 

 

Środki własne 

 

 

1 056 735,70 zł 

 

Źródło: Określono nieprawidłowe źródło.  

Analizując Tabelę 3, zauważyć można ,że 80% kosztów realizacji projektu zostało 

sfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Środki własne, które wniosła gmina 

wyniosły w tym przypadku zaledwie 20%. Cała wartość projektu opiewała na sumę 5 283 

678,43 złotych(Tabela 3). 

1. Poprzez projekt zrealizowano: 

2. Termomodernizację budynku Opatowskiego Ośrodka Kultury, o wartości 1 918 740,00 

zł; 

3. Termomodernizację budynku Samorządowego Zespołu Szkół nr 1 w Opatowie, o wartości 

3 071 250,00 zł; 

4. Modernizację instalacji "CO" w budynku Przedszkola Publicznego, o wartości     

15 2000,01 zł. 

Wśród mieszkańców od lat pojawiły się głosy, które mówiły że budynki wymagają zmiany 

ich ogrzewania. Problem z ogrzewaniem zauważali nauczyciele, którzy spędzają w budynkach 

szkolnych najwięcej czasu. Jednak na tej grupie nie zakończyły się obawy o stan szkoły                           

i przedszkola, ponieważ rodzice dzieci uczęszczających do placówek, zaczęli obawiać się                      

o zdrowie własnych dzieci, które były narażone na długotrwałe przebywanie w chłodnych 

pomieszczeniach. Ta sama sytuacja miała miejsce w Opatowskim Ośrodku Kultury, gdzie 
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odbywały się zajęcia rozwijające talenty dla dzieci i młodzieży. Kadra  kierownicza również 

zgłaszała problemy z wysokością kosztów utrzymania odpowiedniej temperatury                              

w budynkach, co skłoniło przedstawicieli placówek oświatowych do złożenia wniosku                          

o dofinansowanie ze środków unijnych na modernizacje placówek. W ramach realizacji 

projektu w gminie Opatów zamontowano na budynku Opatowskiego Ośrodka Kultury i Hali 

Sportowej Zespołu Szkół nr.1 w Opatowie panele fotowoltaiczne i pompy ciepła z gruntowymi 

wymiennikami ciepła, wykonano remonty elewacji, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową. 

Od momentu zmian jakie zaszły, w placówkach jest o wiele cieplej, przy mniejszym nakładzie 

finansowym na ogrzewanie. Dzięki czemu zaoszczędzone pieniądze można przeznaczyć na 

inne inwestycje. Remont elewacji przyczynił się do odświeżenia zewnętrznego wyglądu szkoły. 

Realizacja projektu pozwoliła zaoszczędzić znaczną część energii, tym samym pozwoliło to na 

zmniejszenie emisji szkodliwych spalin do środowiska, co przyczyniło się do poprawy jakości 

życia mieszkańców oraz zmniejszenia kosztów 

ogrzewaniaabudynków(http://test.umopatow.pl/index.php?option=com_content&view=article

&id=137&Itemid 519&lang=pl). 

  

http://test.umopatow.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=137&Itemid
http://test.umopatow.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=137&Itemid
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Projekt pt. „Rozszerzenie oferty kulturalnej na terenie gminy Opatów i powiatu 

opatowskiego poprzez przebudowę i wyposażenie Opatowskiego Ośrodka Kultury                          

w Opatowie oraz adaptację i wyposażenie części pomieszczeń na cele Powiatowej i Miejsko - 

Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatowie”, złożonego do Działania 4.4 Zachowanie 

dziedzictwa kulturowego i naturalnego RPOWŚ na lata 2014-2020. 

Nr projektu: RPSW.04.04.00-26-0014/16 

Projekt ten był odpowiedzią na coraz częstsze uwagi mieszkańców dotyczące stanu 

miejskiej biblioteki oraz ośrodka kultury. Stan placówek, wymagał kompleksowej zmiany,                  

a w przypadku Biblioteki była dodatkowo konieczna była zmiana miejsca, w celu poprawy 

lokalizacji i tym samym dostępności korzystania z niej, co z czasem spowodowało zwiększenie 

szans na wyższy poziom edukacji w gminie. 

Tabela 5. 

Koszty realizacji inwestycji o numerze RPSW.04.04.00-26-0014/16 
Wartość projektu 1 058 109,16 zł 

Wartość dofinansowania Unii Europejskiej 500 000,00 zł 

Środki własne 558 109,16 zł  

Źródło: Określono nieprawidłowe źródło. 

Całkowita wartość projektu zawarta w Tabeli 4. została oszacowana na 1 058 109,16 zł, 

wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej wyniosła 500000 zł, co stanowiło 

47,25% całkowitych kosztów realizacji projektu. Gmina jako kapitał własny wniosła wartość 

pieniężną w wysokości 558109,16 zł, czyli 52,75% całkowitych kosztów realizacji inwestycji. 

Inwestycja miała na celu powiększenie dostępu do zasobów kulturowych, poprzez przebudowę 

i wyposażenie Opatowskiego Ośrodka Kultury w Opatowie oraz zaadaptowanie i wyposażenie 

części pomieszczeń, w celu utworzenia Powiatowej i Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej 

w Opatowie. Pracami rewitalizacyjnymi i budowlanymi zajęła się firma DEFERO Sp. z. o. o z 

Sieradza. Realizacja inwestycji pozwoliła mieszkańcom, na swobodne korzystanie z dorobku 

kulturowego, który zgromadziła gmina Opatów (Tabela 4). 
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Dawny budynek Powiatowej i Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatowie, 

mieścił się w mniej dogodnej lokalizacji, ponieważ był on oddalony o stosunkowo dużą 

odległość od centrum miasta. Tym samym dostęp uczniów ze szkół w mieście, było znacznie 

utrudniony. Po przeniesieniu placówki do Opatowskiego Ośrodka Kultury, znajdującego się                    

w centrum miasta, zwiększyła się możliwość korzystania z księgozbiorów. Lepsze 

wyposażenie biblioteki oraz ośrodka kultury, przyciągnęło więcej czytelników i większą ilość 

dzieci i młodzieży, które z chęcią zapisały się na zajęcia rozwijające talenty. W Ośrodku kultury 

została uruchomiona sekcja szachowa, aktorska, taneczna i wiele innych.Projekt pt. 

„Przebudowa i adaptacja budynków przy ul. L. Czarnego 6 i ul. H. Sienkiewicza 5 z 

przeznaczeniem na mieszkania socjalne”. Projekt dofinansowany ze środków Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020                w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 7 Sprawne usługi 

publiczne, Działanie 7.3. Infrastruktura zdrowotna i społeczna. 

Nr projektu: RPSW.07.04.00-26-0026/16  

Opatów, podobnie jak wiele innych gmin w Polsce, boryka się z problemem grupy                             

o niskim statusie materialnym, które we własnym zakresie nie są w stanie samie sfinansować 

własnego lokum. W celu rozwiązania tej sytuacji gmina wyszła z inicjatywą, w ramach której 

przy wsparciu Unii Europejskiej postanowiła zapewnić mieszkania osobom  w najcięższej 

sytuacji finansowej (Opracowanie własne na podstawie). 

 Tabela 6. 

Wartość projektu 1 106 319,34 zł 

Wartość dofinansowania Unii Europejskiej 833 372,24 zł 

Środki własne 272 947,10 zł  

Rysunek 3. Opatowski Ośrodek Kultury po rewitalizacji  
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 Koszty realizacji inwestycji o numerze RPSW.07.04.00-26-0026/16 

Gmina Opatów na realizację tej inwestycji przekazała 272 947,10 zł, co stanowiło 

24,67% całkowitego kosztu. Unia Europejska pokryła 75,33% kosztów przeprowadzonej 

inwestycji, która ogółem wyniosła 1 106 319,34 zł (Tabela 5). 

 

 
Rysunek 4.  Lokale socjalne przeznaczone dla mieszkańców gminy Opatów Note. Określono 

nieprawidłowe źródło. 

Celem inwestycji było zapewnienie mieszkańcom mieszkań socjalnych. Po zakończeniu 

prac remontowych przy ul. H. Sienkiewicza odebrano 6 mieszkań socjalnych, o łącznej 

powierzchni użytkowej 209,40 m2. Natomiast przy ulicy L. Czarnego do użytku trafiło 8 

mieszkań socjalnych, o łącznej powierzchni 282,60 m2, do dyspozycji mieszkańców, którzy nie 

posiadali własnego lokum. W sumie oddano 14 mieszań socjalnych, które poprawiły komfort i 

bezpieczeństwo najuboższej społeczności gminy Opatów. Mieszkania te znajdują się w 

dogodnej lokalizacji miasta, nieopodal znajdują się placówki oświaty, sklepy  i placówki opieki 

zdrowotnej(Rysunek 4). 

Na chwilę obecna gmina jest w posiadaniu 27 mieszkań, które zostały zamieszkane przez 

rodziny o niskim stopniu dochodu, którym wsparcie było najbardziej potrzebne. Na dzień 

dzisiejszy, aż 95 rodzin oczekuje na przydział mieszkania socjalnego, które zagwarantuje im 

godne życie. Z ubiegających się 95 rodzin,  do przyznania mieszkania socjalnego warunki 

spełnia 19 rodzin (https://mapadotacji.gov.pl/projekty/769693/). 
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2. Podsumowanie 

Przystąpienie Polski do struktury jaką jest Unia Europejska dało szansę na zwiększenie 

swoich możliwości na rozwój, rozbudowę i realizację inwestycji, których niebyły by w stanie 

samodzielnie sfinansować, gdyż koszty takich projektów są ogromne, a tym samym często 

przewyższają one dochody budżetu gminy. Na przykładzie Gminy Opatów, zauważyć można 

jaki skok technologiczny poczyniła ta gmina na przestrzeni zaledwie kilku lat. Szansa jaką 

dostała ta gmina pozwoliła jej na termomodernizację budynków przeznaczonych dla użytku 

lokalnej społeczności, poszerzenie bazy kulturalnej oraz edukacyjnej, jak i również 

przebudowę, a tym samym na utworzenie nowych miejsc, które posłużą mieszkańcom jako 

lokale mieszkalne. Tak sytuacja zaszła nie tylko w tej miejscowości, ale i również na terenie 

całego kraju. Dzięki programom unijnym poprawiły się nie tylko warunki do życia dla 

mieszkańców, ale  również zwiększyło się znaczenie Polski, jako kraju na arenie 

międzynarodowej. Korzystny wpływ przystąpienia Polski do struktury Unii Europejskiej 

można zauważyć po dzień dzisiejszy, ponieważ coraz to więcej inwestycji współfinansowanych 

jest z pomocą środków Unii Europejskiej.  Korzystne zmiany można zaobserwować nawet 

teraz, po zakończeniu dwuletniego okresu pandemii. 
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