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I. Wstęp 

 
Na podstawie art. 28aa ustawy z dnia  8 marca 1990r  Dz. U. z 2020 poz. 713 

Burmistrz co roku do 31 maja przedstawia radzie miejskiej raport o stanie gminy. 

Raport obejmuje podsumowanie działalności burmistrza w roku poprzednim w 

szczególności realizację polityk, programów, strategii i uchwał rady gminy. 

 

II. Informacje ogólne 
 

OCENA SYTUACJI DEMOGRAFICZNEJ w gminie Pacanów za 2019 rok  

 

Stan ludności na początek 2019 roku wynosił 7540 osób. Spadek ludności w porównaniu do 

ubiegłego roku wynosi: 63 osoby ( kobiety- 38, mężczyźni- 25 ). 

Dane statystyczne za 2019 rok: 

– urodzenia – 61  

– małżeństwa- 37  

– zgony- 128  

– zameldowania na pobyt stały -121   

– wymeldowania z pobytu stałego - 147  

 

Jak wynika z danych statystycznych naszej gminy w 2019 roku było 2 razy więcej zgonów niż 

urodzeń. Odnotowaliśmy też mniej zameldowań na pobyt stały, natomiast wzrosła liczba 

wymeldowań.  

 

Na koniec 2019 roku stan ludności nieznacznie spadł i wynosił 7477 osób,  
w tym; -kobiet - 3809 

            -mężczyzn- 3668 

 

Średni wieku w  naszej gminie na koniec roku wyniosła 43 lata, co daje wzrost o 0,2. 
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III. Informacje finansowe 
 

DOCHODY 

                                                      plan                    wykonanie          % 

1.Dochody ogółem              35 087 747,75          35 120 377,87     

100,09  

w tym: 

 

a) dochody bieżące             32 399 591,88          32 418 237,24      

100,06 

b) dochody majątkowe          2 688 155,87           2 702 140,63      

100,52 

 

 

-dochody bieżące               32 399 591,88          32 418 237,24      

100,06 

   w tym: 

     - własne                            8 079 664,62            8 239 256,36     101,98 

     - dotacje                         12 432 666,26           12 291 719,88       98,87 

32 418 237,24

2 702 140,63

Dochody ogółem (wykonanie)

dochody bieżące dochody majątkowe
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     - subwencje                    11 887 261,00           11 887 261,00    100,00 

 

-dochody własne                   8 079 664,62             8 239 256,36    101,98 

  w tym: 

  -podatki i opłaty lokalne     3 203 625,78             3 330 770,02    

103,97 

  -udziały w PIT i CIT           3 341 444,00             3 376 776,45    101,06 

  -inne dochody                     1 534 594,84             1 531 709,89       99,81 

 

 

 

8 239 256,36

12 291 719,88

11 887 261,00

Dochody bieżące (wykonanie)

własne dotacje subwencje

3 330 770,02

3 376 776,45

1 531 709,89

Dochody własne (wykonanie)

podatki i opłaty lokalne udziały w PIT i CIT inne dochody
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Struktura wybranych podatków i opłat za  okres od 2015r do 2019r (wykonanie) 

L.p. Podatki i opłaty 2015r 2016r 2017r 2018r 2019r 

1 Podatek od 

nieruchomości 

831 273,16 936 996,42 998 625,68 972 243,82 1 093 067,10 

2 Podatek rolny 1 202 005,17 1 204 240,31 1 222 708,03 1 227 280,81 1 223 345,40 

3 Podatek leśny 3 196,00 2 738,00 2 768,20 2 988,94 2 851,52 

4 Podatek od śr. 

transportowych 

223 926,65 177 585,00 178 005,65 122 642,07 134 925,14 

5 Podatek od 

spadków i 

darowizn 

13 774,02 10 287,00 8 538,00 132 154,00 24 699,50 

6 Podatek od 

czynności 

cywilnoprawnych 

70 098,14 110 823,00 130 996,37 144 270,69 175 179,99 

7 Wpływy  z podatku 

od. dział. gosp. 

osób fiz., 

opłacanego w 

formie karty 

podatkowej 

5 646,73 552,60 5 754,51 4 438,31 6 590,84 

8 Opłata skarbowa 22 462,50 22 131,00 30 529,00 23 589,00 25 160,00 

9 Opłata targowa 5 587,00 5 294,00 4 361,00 4 067,00 8 430,00 
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Struktura ściągalności wybranych podatków i opłat za okres od 2015r do 2019r (zaległości) 

L.p. Podatki i opłaty 2015r 2016r 2017r 2018r 2019r 

1 Podatek od 

nieruchomości 

221 670,05 110 078,30 116 373,06 121 561,46 118 378,21 

2 Podatek rolny 200 729,51 171 351,75 170 587,18 150 009,84 118 732,94 

3 Podatek leśny 568,20 373,20 353,00 338,06 457,61 

4 Podatek od śr. 

transportowych 

21 342,80 27 072,40 18 778,75 21 975,88 1 684,74 

5 Podatek od spadków i 

darowizn 

0 0 88 917,00 0 0 

6 Podatek od czynności 

cywilnoprawnych 

0 1,00 572,00 27,94 27,95 

7 Wpływy  z podatku 

od. dział. gosp. osób 

fiz., opłacanego w 

formie karty 

podatkowej 

10 001,44 7 379,20 6 448,47 6 274,57 10 472,64 

8 Opłata skarbowa 0 0 0 0 0 

9 Opłata targowa 0 0 0 0 0 
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Na występujące zaległości zostały wystawione i przesłane upomnienia, wezwania 

do zapłaty oraz tytuły wykonawcze. 

Gmina wyczerpała ustawowe drogi dochodzenia zaległości. 
Struktura skutków obniżenia górnych stawek podatkowych za okres od 2015r do 2019r. 

L.p. Podatki  2015r 2016r 2017r 2018r 2019r 

1 Podatek od 

nieruchomości 

265 873,72 254 159,82 346 901,41 331 574,24 359 938,22 

2 Podatek rolny 708 409,71 450 662,11 405 497,82 399 612,64 458 286,25 

3 Podatek leśny 0 0 0 0 0 

4 Podatek od śr. 

transportowych 

197 351,22 217 013,51 197 472,60 132 032,58 138 868,29 

0,00

50 000,00

100 000,00

150 000,00

200 000,00

250 000,00

Struktura ściągalności wybranych podatków i 
opłat za  okres od 2015r do 2019r (zaległości)

2015r 2016r 2017r 2018r 2019r
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Struktura -  skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres od 2015r do 2019r. 

L.p. Podatki  2015r 2016r 2017r 2018r 2019r 

1 Podatek od 

nieruchomości 

174 089,10 146 520,99 243 678,63 270 997,01 289 150,37 

2 Podatek rolny 0 0 0 0 380,14 

3 Podatek leśny 0 0 0 0 0 

4 Podatek od śr. 

transportowych 

1 800,00 0 0 0 0 

 

Struktura -  skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie  ustawy Ordynacja 

podatkowa –umorzenie zaległości podatkowych za okres od 2015r do 2019r. 
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Podatek leśny Podatek od śr. transportowych
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L.p. Podatki  2015r 2016r 2017r 2018r 2019r 

1 Podatek od 

nieruchomości 

5 557,32 119 453,00 4 184,14 3 458,00 2 184,00 

2 Podatek rolny 67 562,62 88 546,61 41 980,42 44 798,37 44 701,59 

3 Podatek leśny 113,00 318,00 87,00 147,00 102,93 

4 Podatek od śr. 

transportowych 

0,00 0,00 0,00 113,00 14 281,00 

 

Struktura udziałów w PIT i CIT  za  okres od 2015r do 2019r (wykonanie) 

L.p. Udziały PIT, CIT 2015r 2016r 2017r 2018r 2019r 

1 Udziały we wpływach z 

podatku dochodowego od 

osób prawnych 

31 261,16 41 009,54 74 034,65 17 258,80 3 795,45 

2 Udziały we wpływach z 

podatku dochodowego od 

osób fizycznych 

2 188 794,00 2 486 855,00 2 833 225,00 3 387 890,00 3 372 981,00 

0,00

20 000,00

40 000,00

60 000,00

80 000,00

100 000,00

120 000,00

140 000,00

2015r 2016r 2017r 2018r 2019r

Struktura - skutki decyzji wydanych przez organ 
podatkowy na podstawie  ustawy Ordynacja 

podatkowa –umorzenie zaległości podatkowych 
za okres od 2015r do 2019r.

Podatek od nieruchomości Podatek rolny

Podatek leśny Podatek od śr. transportowych
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Analiza strukturalna subwencji: oświatowej, wyrównawczej  za  okres od 2015r do 2019r (wykonanie) 

L.p. Subwencje 2015r 2016r 2017r 2018r 2019r 

1 Oświatowa 5 572 732,00 5 705 937,00 5 848 872,00 6 070 795,00 6 235 898,00 

2 Wyrównawcza 4 333 057,00 4 616 352,00 5 034 737,00 5 252 864,00 5 651 363,00 

 

 

 

 

 

Analiza strukturalna dotacji  za  okres od 2015r do 2019r ( wykonanie) 

L.p. Dotacje 2015r 2016r 2017r 2018r 2019r 

1 Dotacje 5 862 082,04 10 271 899,68 11 148 467,86 12 310 184,06 12 291 719,88 
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Struktura innych wybranych dochodów za okres od 2015r do 2019r (wykonanie) 

L.p. Dochody inne 2015r 2016r 2017r 2018r 2019r 

1 Gospodarka wodna 807 162,14 991 791,91 974 302,60 1 050 454,51 980 482,40 

2 Gospodarka 

ściekowa 

149 525,23 193 672,39 223 708,62 217 252,93 224 138,06 

3 Gospodarka 

odpadami 

266 029,10 359 927,63 362 992,26 363 878,65 408 724,02 

4 Gospodarka 

mieszkaniowa 

100 534,38 115 814,96 106 963,19 66 634,06 102 529,06 

5 Fundusz 

alimentacyjny 

18 176,40 12 979,45 50 464,74 24 798,42 27 978,33 

0,00

2 000 000,00

4 000 000,00

6 000 000,00

8 000 000,00

10 000 000,00
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14 000 000,00
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Analiza strukturalna dotacji  za  okres od 2015r 
do 2019r ( wykonanie)
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Struktura innych wybranych dochodów za okres od 2015r do 2019r (zaległości) 

L.p. Dochody inne 2015r 2016r 2017r 2018r 2019r 

1 Gospodarka wodna w tym 

odsetki naliczone 

119 

314,17 

85 021,97 88 092,66 90 054,16 68 044,72 

2 Gospodarka ściekowa w tym 

odsetki naliczone 

11 445,93 19 217,60 13 469,16 16 033,58 16 884,48 

3 Gospodarka odpadami 30 438,62 32 969,51 40 522,24 44 439,66 52 060,18 

4 Gospodarka mieszkaniowa w 

tym odsetki naliczone 

26 611,53 4 877,91 3 342,91 1 924,18 8 190,57 

5 Fundusz alimentacyjny 486 

470,60 

535 

531,14 

529 

931,12 

559 

472,69 

576 305,15 

 

Na występujące zaległości zostały wystawione i przesłane upomnienia, wezwania 

do zapłaty. 
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Gmina wyczerpała ustawowe drogi dochodzenia zaległości. 
 

 

                                               plan                         wykonanie          % 

- dochody majątkowe          2 688 155,87           2 702 140,63      100,52 

  w tym: 

    -dotacje                            2 644 488,26           2 656 924,31      100,47 

    -sprzedaż mienia                  39 000,00                39 000,00       100,00 

    -inne                                       4 667,61                  6 216,32        133,18  
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WYDATKI 

                                                plan                        wykonanie            % 

2.Wydatki ogółem              35 964 846,69          35 095 583,04       97,58 

w tym: 

a)wydatki bieżące               30 730 579,74          30 031 237,52       97,72 

b)wydatki majątkowe            5 234 266,95           5 064 345,52       

96,75 

 

Struktura wydatków bieżących (wykonanie za poszczególne lata) 

Lp Nazwa wydatku 2015 2016 2017 2018 2019 

1 Rolnictwo i 

łowiectwo oraz 

działalność 

usługowa 

613 301,29 637 976,15 655 466,25 644 897,48 792 890,01 

2 Gospodarka 

wodna 

723 245,13 1 151 667,72 802 903,78 922 649,69 1 006 065,26 

3 Drogi 1 309 065,50 1 607 305,89 1 680 664,29 3 069 349,82 706 735,39 

4 Gospodarka 

mieszkaniowa 

148 320,78 103 287,16 149 635,65 169 787,71 320 107,38 

5 Administracja 

publiczna 

2 715.689,88 2 760 323,86 2 959 255,30 2 955 724,33 3 106 964,02 

30 031 237,52

5 064 345
,52

Wydatki ogółem

Wydatki bieżące Wydatki majątkowe
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6 Bezpieczeństwo 

publiczne 

183 650,73 161 243,45 201 593,78 234 661,85 249 118,45 

7 Obsługa długu 342 271,04 296 724,06 278 966,71 257 056,55 294 724,87 

8 Oświata  8 233 864,59 8 350 982,45 8 742 309,42 8 753 403,91 9 522 159,83 

9 Stypendia, KBW, 

różne rozliczenia, 

projekty szkolne 

245 451,69 167 424,10 171 141,90 400 147,51 751 623,39 

10 Ochrona zdrowia 92 185,67 92 737,28 90 980,00 96 511,81 90 131,19 

11 Opieka społeczna 5 078 833,23 9 151 545,73 10 277 609,14 10 161 805,38 11 339 380,73 

12 Gospodarka 

komunalna 

836 216,99 1 028 223,53 957 283,84 1 088 188,47 1 237 473,86 

13 Kultura i ochrona 

dziedzictwa 

narodowego 

414 165,00 420 000,00 501 315,00 517 500,00 548 863,14 

14 Kultura fizyczna 50 000,00 50 000,00 50 000,00 53 000,00 65 000,00 

 Razem 20 986 261,52 25 979 441,38 27 519 125,06 29 324 684,51 30 031 237,52 

 



17 
 

 

 

 

 

 

0,00

2 000 000,00

4 000 000,00

6 000 000,00

8 000 000,00

10 000 000,00

12 000 000,00

Struktura wydatków bieżących (wykonanie za poszczególne lata)

2015 2016 2017 2018 2019



18 
 

Stopień pokrycia wydatków oświatowych subwencją za poszczególne lata 

 

Lp Nazwa 2015 2016 2017 2018 2019 

1 Oświata 8 233 

864,59 

8 350 

982,45  

8 742 

309,42 

8 753 

403,91 

9 522 159,83 

2 Subwencja oświatowa 5 572 

732,00 

5 705 

937,00 

5 848 

872,00 

6 070 

795,00 

6 235 898,00 

3 Różnica +/- 

Nadwyżka/Deficyt 

-2 661 

132,59 

-2 645 

045,45 

-2 893 

437,42 

-2 682 

608,91 

-3 286 261,83 

 

 

Struktura wydatków majątkowych (wykonanie za poszczególne lata) 

 

Lp Nazwa wydatku 2015 2016 2017 2018 2019 

1 Gospodarka 

wodna, + e-usługi 

7 995,00 140 830,00 41 562,00 0 581 291,24 

2 Drogi 167 883,11 193 538,83 1 415 656,75 1 678 568,76 1 694 121,29 

3 Gospodarka 

mieszkaniowa 

0 0 0 0 55 134,70 

4 Administracja 

publiczna 

0 0 0 41 071,52 0 

5 Bezpieczeństwo 

publiczne 

21 993,06 407 299,99 820 264,74 35 000,00 51 149,50 

-4 000 000,00

-2 000 000,00

0,00
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10 000 000,00

12 000 000,00
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Stopień pokrycia wydatków oświatowych 
subwencją za poszczególne lata

Oświata Subwencja oświatowa Różnica +/- Nadwyżka/Deficyt
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6 Ochrona zdrowia 50 000,00 0 0 0 0 

7 Oświata  0 26 223,60 50 670,40 3 555 280,66 2 681 418,79 

8 Informatyzacja e-

Świętokrzyskie 

227 556,38 0 0 0 0 

9 Opieka społeczna 12 819,90 0 0 0 0 

10 Gospodarka 

komunalna 

1 916 507,69 1 524 940,68 1 062 516,52 959 112,40 1 230,00 

11 Kultura i ochrona 

dziedzictwa 

narodowego 

47 788,33 0 19 611,00 5 000,00 0 

 Razem 2 452 543,47 2 292 833,10 3 410 281,41 6 274 033,34 5 064 345,52 
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                                                 plan                              wykonanie    %    

3.Rozchody ogółem              1 230 000,00             1 241 508,00    100,94 

w tym 

spłata kredytów  

długoterminowych                1 230 000,00              1 230 000,00   

100,00 

udzielone  

kredyty krótkoterminowe                        0                    11 508,00           0 

 

 

                                                  plan                             wykonanie    % 

4. Przychody ogółem             2 107 098,94           2 269 744,63    107,72 

    w tym 

    wolne środki                      2 107 098,94           2 258 236,63     107,17 

    spłata udzielonych  

    kredytów krótkoterminowych              0                11 508,00             0 

 

 

5.Stopień pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi,         

   nadwyżka operacyjna (1a-2a)  

                                                    plan                       wykonanie         %          

                                               1 669 012,14            2 386 999,72    143,02    
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Wynik budżetu operacyjny (1-2) 

                                                     plan                        wykonanie               

   deficyt                                    877 098,94                              0    

   nadwyżka                                               0                24 794,83 

6.Zadłużenie na koniec 2019 roku wynosi                   9.804.441,00 zł. 

 

-wskaźnik zadłużenia ogólnego Z/DO (6:1)             27,92% 

-wskaźnik spłaty zadłużenia w ciągu roku budżetowego  

(R+O)/DO                                                                  4,37%   

-wskaźnik spłaty zadłużenia zgodnie z art.243 

 

a. wskaźnik planowanej spłaty bez ustaw. wyłączeń                4,34     
b. wskaźnik planowanej spłaty z ustaw. wyłączeniami             4,34   
c. dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań po planie           6,31 
d. dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań po wykonaniu   7,56 
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Plan Wykonanie

Stopień pokrycia wydatków bieżących dochodami 
bieżącymi,   nadwyżka operacyjna (1a-2a) 



23 
 

  

 

 

Planowane wskaźniki na lata 2020-2028 zgodnie z Uchwałą Nr 

XVII/100/19 

Lp 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

a 4,66 5,56 5,97 6,29 6,16 6,01 5,85 5,69 5,90 

b 4,66 5,56 5,97 6,29 6,16 6,01 5,85 5,69 5,90 

c 5,40 5,62 7,04 7,70 7,69 7,54 8,30 8,71 9,10 

d 6,66 6,88 7,04 7,70 7,69 7,54 8,30 8,71 9,10 

 

Struktura spłaty długu na lata 2020-2028 zgodnie z Uchwałą Nr 

XVII/100/19 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

kredyt 870000 1120000 1120000 1120000 1120000 1120000 1120000 1120000 1204441 
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Kwota długu

 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych

  wydatki na obsługę długu, w tym:
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Rysunek z wskaźnikiem planistycznym: 
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 Wydatki majątkowe

 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych

 Różnica między dochodami bieżącymi a  wydatkami bieżącymi
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Rysunek z wskaźnikiem wg wykonania: 
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Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pacanowie 

Gmina Pacanów posiada uchwaloną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych na 

lata 2015 – 2020 przyjęta uchwałą Rady Gminy Pacanów Nr XI/55/15 z dnia 19 czerwca 

2015 r.  

Zawarte są w niej cele główne takie jak 

 1. Bezpieczeństwo socjalne mieszkańców gminy, 

 2. Kompleksowa opieka nad rodzinami,  

 3. Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych,  

 4. Zapobieganie ubóstwu. 

Prawne podstawy strategii znajdują się  w prawie krajowym jak i lokalnym.  

Ośrodek Pomocy Społeczny w łączony jest w realizację  wszystkich tych celów. Współdziała 

z instytucjami i podmiotami mogącymi przyczynić się do ich realizacji. W oparciu o ustawę o 

pomocy społecznej zabezpiecza realizację potrzeb socjalnych mieszkańców, zapobiega 

ubóstwu i wspomaga osoby nieporadne życiowo. Ustawa o pomocy społecznej wprowadza 

obowiązek pomocy osobom i rodzinom samotnym, gdy ich dochody miesięczne są poniżej 

701 zł  w przypadku osób samotnych, a w rodzinach gdy dochód na osobę nie przekracza 528 

zł. Dotyczy to obowiązku udzielenia pomocy finansowej  lub w naturze by zabezpieczyć  

każdemu mieszkańcowi podstawowe potrzeby bytowe tj. jedzenie, ubranie i schronienie. A w 

przypadku osób nieporadnych życiowo  z powodu schorzeń lub wieku  pozbawionych 

wsparcia bliskich, zabezpieczenie im opieki.  

Formy  wsparcia – pomoc społeczna 

Ustawa o pomocy społecznej ustala poszczególne formy pomocy, które realizowane są na 

rzecz mieszkańców i uzupełniają system zabezpieczeń społecznych.  Są nimi formy określone 

art. 17 ustawy o pomocy społecznej z 12 marca 2004 r. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z póź. zm. 

Finansowe formy wsparcia 

Realizowane podstawowe formy finansowe wsparcia przez OPS to: 

1. Zasiłki stałe  

2. Zasiłki okresowe 

3. Zasiłki celowe 

Zasiłki stałe są przyznawane osobom, które nie są zdolne do pracy z powodu 

niepełnosprawności lub wieku i nie mają prawa do świadczeń z systemu zabezpieczeń 

społecznych lub świadczenia te są poniżej minimum socjalnego.  Jest to świadczenie 

comiesięczne. W 2019 r. osób takich było 48 i dla nich zostało wypłaconych 500 świadczenia 

na łączną kwotę 238 629zł. Kwota maksymalna zasiłku od października 2019 r. nie 

przekracza 645zł i nie jest mniejsza niż 30 zł. Zasiłki stałe pozostają w zależności od 

dochodów danej osoby i uprawnień do świadczeń . Tendencja do korzystania jest stabilna co 

do ilości osób. Zgłasza się coraz więcej osób ze świadczeniami emerytalnymi poniżej 

kryteriów ustawowych tj. 701zł samotni i 528zł. 

 Zasiłki okresowe są formą wsparcia doraźnego i jak nazwa wskazuje przyznawana na 

określony czas. Zazwyczaj są to okresy dwu, trzy miesięczne. Wielkość świadczenia 
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obliczana jest w zależności od kwoty  dochodu. Świadczeń takich wypłaconych zostało w 

2019 r. dla 86 osób  na kwotę 89 657zł z dotacji budżetu państwa.  Ten rodzaj wsparcia 

wspomaga często rodziny bądź osoby które znalazły się nagle w złej sytuacji dochodowej. 

Inną formą ustawową są zasiłki celowe dla osób poniżej kryteriów dochodowych , zasiłki 

celowe specjalne dla wnioskodawców powyżej kryteriów w/w. 

Od wielu lat realizowana jest pomoc pozaustawowa także w formie zasiłku celowego z 

zakresu Programu posiłek w szkole i domu w zakresie dożywiania wydana została łącznie 

74121zł dla 96 osób. Ta forma pomocy ma tendencje malejącą. Forma ta uzupełnia potrzeby 

osób nie radzących sobie życiowo bądź które nalazły się w trudnej sytuacji dochodowej. 

Gmina może pomagać mieszkańcom ze środków własnych w sytuacjach zdarzeń 

losowych. Pomoc przyznawana jest w formie jednorazowych zasiłków niezależnie od sytuacji 

dochodowej jako jednorazowy zasiłek na ograniczanie skutków tych zdarzeń. W 2019 

udzielono wsparcia jednej rodzinie w związku z pożarem domu w kwocie 2500zł.     

Pomoc w naturze 

Pomoc ta świadczona jest w największej części w postaci posiłków. W 2019 r. pomoc 

taka skierowana była do 115 osób. Na ten cel zostało wydane 79 488zł. Od chwili przyznania 

świadczeń wychowawczych zmniejsza się ilość dzieci korzystających  z posiłków. Mniej 

zgłaszających się. Pomoc ta realizowana jest przy współpracy  ze szkołami.  Większości 

świadczona w postaci cateringu przez wyłonione w procedurze przetargowej podmioty 

zewnętrzne. Także pomoc taka realizowana była w przedszkolach, internatach i schroniskach. 

Inną formą pomocy rzeczowej jest pomoc w naturze przyznawana w postaci zakupów 

różnych niezbędnych produktów.  

Do obowiązków gminy należy dokonywanie pochówków ciał osób nie mających bliskich  

chcących go wykonać. W 2019 r. MGOPS z organizował 2 pochówki których koszt wyniósł 

5750zł.  

 
Pomoc usługowa 

Pomoc usługowa jest świadczona w ramach zadań własnych jak i zleconych gminie. 
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W ramach zadań własnych świadczone są usługi opiekunki domowej. W 2019 r. pomoc 

taka świadczona była w 25 środowiskach. Występuje tu tendencja narastania potrzeb. Wiele 

środowisk  z terenu gminy korzysta ze wsparcia z programów realizowanych przez  inne 

podmioty min. Caritas. Ze środków UE realizowane są usługi opiekuńcze co ogranicza 

konieczność zaangażowania gminy. 

Przy potrzebie wsparcia osób niepełnosprawnych MGOPS współpracuje ze 

środowiskowymi domami samopomocy, gdzie jest możliwość uczestniczenia w różnego typu 

zajęciach terapeutycznych. W tym zakresie z terenu naszej gminy podopieczni uczestniczą w 

zajęciach w Środowiskowym Domu Samopomocy w Świniarach, w Połańcu i Piasku. 

Uczestniczy w nich ok. 7 osób. 

Osobom nie mogącym samodzielnie zamieszkiwać w swoim domu zapewnia się pobyt w 

placówkach typu mieszkania chronione. W tym zakresie MGOPS współpracuje  z Domem 

pomocy Społecznej w Zborowie prowadzącym lokale aktywizującymi i Caritas Diecezji 

Kieleckiej prowadzącym mieszkania chronione i schronisko dla osób bezdomnych. 

Placówkami blisko położonymi z których  wsparcia korzystają mieszkańcy naszej gminy są 

mieszkania chronione znajdujące się w Zborowie, Piasku Wielkim i Świniarach. Mogą tam 

przebywać za niewielką opłatą lub dopłatą gminy przez czas niemożności samodzielnego 

funkcjonowania osoby wymagające czasowego wsparcia. W 2019 r. skorzystało z nich 13 

osób. Dopłata prze gminę do ich pobytu wyniosła  20 063zł. 

Dla podopiecznych wymagających całodobowej opieki gmina zapewnia pobyt w domach 

pomocy społecznej. Takich osób w 2019 r. było 27. Forma ta wymaga dużego nakładu 

finansowego gminy. W 2019 r. na ten cel wydatkowano 518 896zł. Tendencja  w ostatnich 

latach co do ilości osób przebywających w dps jest rosnąca. W okres ten wkracza wyż lat 

powojennych. Natomiast rok 2019 przyniósł zmniejszenie wydatków na dofinansowanie 

pobytu podopiecznych w dps-ach. Przyczyną było zwiększenie się dochodów  podopiecznych 

wyniku uzyskiwania świadczeń uzupełniające, z którego częściowo pokrywali swój pobyt. 

Obowiązek dopłaty do pobytu w dps-ach opiera się na ustawie o pomocy społecznej przejętej 

w 2004 r.  

Zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej 

W ramach zadań zleconych gmina wykonuje usługi psychiatryczne. Objęte są nią osoby 

według wskazań lekarskich. Celem jest poprawa ich funkcjonowania w środowisku. Dotyczy 

to osób dorosłych jak i dzieci szczególnie z autyzmem. Łącznie pomocą taką objętych było 21 

środowisk. Koszt wyniósł 153 301zł. Ten zakres usług jest rozwijany i wzbogacany o coraz 

inne wsparcie. Usługi te są świadczone przez pielęgniarkę, logopedę , pedagoga i 

fizjoterapeutę.  

W 2019 r. na terenie gminy nawalne deszcze uszkodziły domy mieszkalne podtapiając je. 

Pomoc o jaką zabiegała gmina uzyskało 36 osób na kwotę 232 018zł. Pomoc ta została 

uzyskana od Wojewody Świętokrzyskiego.  

 

Inne zabezpieczenia socjalne  

 

Do nich należą przewidziane ustawami do kompetencji wójta, burmistrza, prezydenta: 

1. Świadczenia rodzinne wg ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 

rodzinnych Dz.U.2018 poz.2220 z póź. zm. 
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2. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wg ustawa z dnia 7 września 2007 r. o 

pomocy osobom uprawnionym do alimentów Dz.U. 2019 poz. 670, 

3. Świadczenia wychowawcze (500+) ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa 

w wychowywaniu dzieci Dz.U z 2018 poz. 2134 z póź. zm. 

4. Świadczenia w ramach rządowego programu wg rozporządzenia rady ministrów z 

dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego 

programu „Dobry start” Dz.U. z 2018 r. poz. 1061, 

5. Ustalanie uprawnień do karty dużej rodziny i jej wydawanie z ustawy z dnia 5 grudnia 

2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U.2019 r. poz. 1390 z póź. zm.). 

Wypłacane świadczenia mają duże znaczenie we wsparciu rodzin, ponieważ środki 

kierowane są znaczące i stanowią podstawę stabilizacji  ekonomicznej. Z ustawy o 

świadczeniach rodzinnych wypłacona została kwota 3 121 850zł. Korzystało z nich 720 

rodzin,  w tym dla 256 dzieci. W ostatnich latach zmniejsza się jednak ilość rodzin 

korzystających ze świadczeń rodzinnych. Spowodowane jest to głównie wzrostem dochodów 

rodzin przy nie zmieniających się kryteriach. 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacano dla 32 rodzin i kwota wypłat w 2019 r. 

wyniosła 144 268zł. Tu tez następuje stopniowe zmniejszanie się ilości osób korzystających z 

powodu kryteriów nie zmienianych od wielu lat przy wzroście dochodów. 

Świadczenia wychowawcze (500+) w prowadzone ustawą w 2016 r. są największą pozycją na 

liście wypłat. Kwota świadczeń wyniosła w 2019 r. 5 312 783zł  dla 690 rodzin na 1191 

dzieci. 

Jednorazowe świadczenia „Dobry Start” zostały wypłacone w kwocie 243 000zł, dla 810 

dzieci jako wyprawka szkolna, określana mianem 300+. 

Za pośrednictwem gminy realizowane są wnioski w sprawie karty dużej rodziny zgodnie z 

ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny Dz.U.2017.1832 t.j. W 2019 wydano 

47 kart dużej rodziny w tym w wersji elektronicznej 35.   

Działania w oparciu o ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej. 

Gmina posiada trzy letni Program wspierania rodziny w Gminie Pacanów na lata 2018-2021 

w prowadzony w oparciu o ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej Dz.U.2018 poz. 998. 

W ramach działań określonych w ustawie OPS zatrudniał asystenta rodziny na podstawie 

umowy zlecenia. Ma on za zadanie wspierać rodziny mające trudności w funkcjonowaniu. W 

2019 r. wsparciem objęte było trzy rodziny. Dofinansowanie pozyskane było z Resortowego 

programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej. Koszt asystenta to 

15 275zł. 

Ponadto opłaca pobyt dzieci w domu dziecka w 50% kosztów pobytu. W 2019 r. wyniosło to 

56707,89zł. A dziecka w rodzinie zastępczej 4079zł.  



31 
 

OPS współpracuje zależnie od potrzeby z różnymi placówkami oświatowymi, policją, służbą 

zdrowia, sądami i innymi instytucjami i podmiotami by zapewniać jak najszerszy poziom 

bezpieczeństwa.  

Realizowane były działania z zakresu ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie przez 

pracowników oraz zajmuje się obsługą zespołu interdyscyplinarnego.  

 Szczególnie jest to istotne w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie jak i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi. 

Elementem dodatkowym w działaniu MGOPS są działania projektowe dofinansowywane ze 

środków Unii Europejskiej. W partnerstwie z MGOPS w Nowym Korczynie realizowany jest 

projekt w zakresie poprawy przygotowania zawodowego pozwalającego na lepsze 

funkcjonowanie społecznej i zawodowe. Projekt dwuletni w którym podejmowane są różne 

działania na rzecz uczestników. Między innymi zorganizowane zostały półkolonie i choinka. 
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Odwiedziny Europejskiego Centrum Bajki dzieci z półkolonii-sierpień 2019

 

 Zabawa dzieci na półkoloniach przed budynkiem Szkoły Podstawowej w Pacanowie-sierpień 2019 

 

 

Choinka dzieci w Nowym Korczynie w ramach projektu partnerskiego pn. „Aktywizacja szansą na 

lepsze jutro” w dniu 07.02.2020 r. 

We współpracy z Caritas Diecezji Kieleckiej i Rodzinnym Domem w Komorowie  realizowany jest 

projekt dofinasowany ze środków Unii Europejskiej pn. „Nowa jakość codzienności” na rzecz pomocy 

niepełnosprawnym. 
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 W okresie ferii letnich i zimowych organizowane były wyjazdy dzieci na zimowiska i kolonie. 

W 2019 r. z wyjazdu na zimowisko wyjechało 5 dzieci z dofinasowaniem gminy w kwocie 1500zł. A na 

kolonie letnie wyjechało 15 dzieci z dofinasowaniem gminy 6651zł.   

W MGOPS zatrudnionych było w 2019 r. 11 osób na umowę o pracę. Ponadto MGOPS zatrudnia na 

umowę zlecenie osoby do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych i obsługi ośrodka w 

liczbie 7 osób.  

IV. Informacja o stanie mienia komunalnego 
 

1. Gmina  Pacanów  na  dzień 1  stycznia  2020  posiada  w  zasobach  gminy  895 działek  o  

pow. 241,0727 ha. 

Są  to  grunty  własne  Gminy  Pacanów  o  uregulowanym  stanie  prawnym .  W tym  

177,7565 ha   stanowią drogi  gminne. 

2. W  roku  2019  z przeprowadzonych   przetargów  nieograniczonych  na  sprzedaż   

nieruchomości sprzedano  2  działki   za  łączną  kwotę  39000,00zł  słownie; trzydzieści 

dziewięć tysięcy złotych. 

Terminy  przetargów; 

1/Przetarg  na  sprzedaż  działki  nr  310 w  Oblekoniu  w 2019 r. - działka  została  

sprzedana  za cenę 18800,00zł                                                                                                                                                         

2/Przetarg  na  sprzedaż  lokalu użytkowego na działce  po byłej lecznicy w  Pacanowie w  

2019 r. - działka  została  sprzedana za  cenę  20200,00zł 

3. W trybie ustawowym nastąpiło przeniesienie użytkowania wieczystego w prawo własności 

lokali i budynków mieszkalnych w Pacanowie. 

4. Program   gospodarowania  mieszkaniowym  zasobem  gminy. Uchwałą  Rady  nr 

LIII/283/18  z  dnia  26  maja   2018 r. w  sprawie  określania  zasad    gospodarowania  

mieszkaniowym   zasobem  gminy  uchwalony  został  program  gospodarowania  

mieszkaniowym  zasobem  gminy  na  lat  5. Mieszkaniowy Zasób  Gminy  Pacanów  

posiada  3  kontenery  socjalne (umowy użyczenia  tych  lokali  podpisane  są  na  wszystkie  

3), 3  lokale  socjalne w  Biechowie  (umowy najmu  lokali  są  podpisane  na  2  lokale  1  

lokal  użytkowany  jest bezumownie), 5 lokali  mieszkalnych  w  tym  2 umowy dla  osób  

zatrudnionych  na  czas  określony  w  Ośrodku  Zdrowia lub zgodnie  z  kartą  nauczyciela. 

(Umowy  najmu  podpisane  są  na  wszystkie  5  lokali)  

5.  

V. Informacja o realizacji polityk, programów i strategii 
 

Strategia Rozwoju Gminy Pacanów 

Gmina Pacanów opracowała i przyjęła do realizacji Uchwałą Nr XL/199/17 Rady Gminy w 

Pacanowie z dnia 28 kwietnia 2017 r.   Strategię Rozwoju Gminy Pacanów, która jest 

dokumentem pianistycznym o perspektywie długofalowej, wyznaczającym najważniejsze 

obszary, cele, kierunki rozwoju i zadania do 2026 r., a także metody weryfikacji osiąganych 

rezultatów polityki rozwoju, prowadzonej w przestrzeni Gminy Pacanów. Strategia stanowi 

jeden z najpoważniejszych dokumentów strategicznych na szczeblu lokalnym Gminy. 

Strategia stanowi swego rodzaju kierunkowskaz dla władz lokalnych, dotyczących ważnych 

rozstrzygnięć wpływających na wspólną przyszłość społeczności. Równocześnie Strategia 

zapewnia lepsze wykorzystanie środków z budżetu Gminy oraz stwarza podstawę do 

ubiegania się o środki finansowe z innych źródeł zewnętrznych. 
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Wizja gminy przedstawia docelowy wizerunek Gminy, stanowiący wyobrażenie pożądanej 

rzeczywistości lokalnej w perspektywie do 2026 r. Stanowi syntetyczny opis dążeń i aspiracji 

społeczności lokalnej opracowany przez całą wspólnotę Gminy tj. władze samorządowe, 

partnerów społecznych oraz mieszkańców. Wizja ukierunkowana jest prognostycznie, określa 

cel, do jakiego zmierza Gmina oraz wskazuje zasadniczy kierunek podejmowanych działań.  

W przedmiotowym dokumencie wyznaczono następujące działania jako priorytety: 

 

Priorytety w obszarze strategicznym infrastruktura techniczna 

Priorytetami w przypadku  obszaru strategicznego turystyka i rekreacja są:  

 agroturystyka – związana z prowadzeniem gospodarstw agroturystycznych 

i wzrostem dochodów mieszkańców Gminy 

 rekreacja i wypoczynek – poprzez powstanie różnego rodzaju obiektów  

i rozbudowę infrastruktury służącej rekreacji, mieszkańcy oraz odwiedzający będą 

mieli możliwość aktywnego wypoczynku na terenie Gminy. 

 rozwój kultury – rozwój działalności organizacji pozarządowych, stowarzyszeń  

i fundacji m.in. poprzez zwiększenie funkcjonalności obiektów (modernizacje  

i remonty) oraz organizację cyklicznych imprez lokalnych  

Priorytety w obszarze strategicznym gospodarka i przedsiębiorczość 

Realizacja przyjętych celów strategicznych w obszarze gospodarka i przedsiębiorczość będzie 

możliwa dzięki priorytetom: 

• rozwój gospodarstw rolnych – rozwój gospodarstw ekologicznych i wzrost 

pozarolniczych form działalności pozarolniczej. 

• wzrost przedsiębiorczości – poprzez organizację szkoleń z zakresu 

aplikowania o dodatkowe funduszy zewnętrzne oraz cyklicznych spotkań 

informacyjnych zachęcających do zakładania i rozwoju własnej firmy, 

równoczesne podnoszenie atrakcyjności inwestycyjnej i gospodarczej na terenie 

Gminy Pacanów, zwłaszcza terenów, odznaczających się niską jakością sprzyjać 

będzie w pozyskanie nowych inwestorów 

Priorytety w obszarze strategicznym rozwoju społeczno-kulturowego 

Wdrożenie celu szczegółowego, dotyczącego obszaru rozwoju społeczno-kulturowego, 

odbędzie się dzięki takim priorytetom, jak: 

 aktywność społeczna – dobra współpraca pomiędzy administracją samorządową a 

organizacjami pozarządowymi, w tym zapewnienie odpowiedniej infrastruktury 

miejsc spotkań i integracji mieszkańców, umożliwiającej regularną i sprawną 

realizację planów i przedsięwzięć. 

 edukacja – rozwój infrastruktury edukacyjnej wpłynie na podniesienie dostępu do 

bogatej oferty dydaktycznej szkół podstawowych i gimnazjalnych, a także przyczyni 

się do podniesienia jakości kształcenia. 
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 aktywizacja zawodowa – ważnym elementem jest realizacja programów aktywizacji 

zawodowej, skierowanych do osób długotrwale bezrobotnych 

 

Plan przedsięwzięć inwestycyjnych dla Gminy Pacanów na lata 2016-2025 oraz 

stan ich realizacji: 

1. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Słupia  

2. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Niegosławice, 

Książnice, Słupia, Karsy Duże, Karsy Małe w ramach Aglomeracji Pacanów      

( realizacja projektu uzależniona od pozyskania wsparcia finansowego z 

zewnątrz) 

3. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chrzanów i Kwasów        

( realizacja projektu uzależniona od pozyskania wsparcia finansowego z 

zewnątrz) 

4. Budowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej dla 

miejscowości Rataje Karskie i Słupskie ( realizacja projektu uzależniona od 

pozyskania wsparcia finansowego z zewnątrz) 

5. Budowa kanalizacji Sanitarnej w miejscowościach – Trzebica, Podwale, 

Oblekoń, Kępa Lubawska ( realizacja projektu uzależniona od pozyskania 

wsparcia finansowego z zewnątrz) 

 

6. Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Żabiec, Kółko 

Żabieckie, Komorów, Grabowica wraz z budową oczyszczalni ścieków              

( realizacja projektu uzależniona od pozyskania wsparcia finansowego z 

zewnątrz) 

7. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków ( realizacja projektu 

uzależniona od pozyskania wsparcia finansowego z zewnątrz) 

8. Wykonanie termomodernizacji budynku Ośrodka Zdrowia w Pacanowie 

       (projekt zrealizowany w 2018 r.) 

9. Budowa przedszkola samorządowego w Pacanowie wraz z 

zagospodarowaniem terenu.       (projekt zrealizowany w 2019 r.) 

10. Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy 

Pacanów ( realizowane na bieżąco) 

12. Remonty i modernizacje dróg gminnych Realizowane na bieżąco) 

14. Remont świetlic wiejskich i budynków OSP zlokalizowanych na terenie 

Gminy Pacanów (projekt wykonany w latach 2018-2019 r.) 

15. Inwestycje w zakresie instalacji systemów energii odnawialnej na 

budynkach prywatnych oraz użyteczności publicznej (projekt zrealizowany).  
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Gminny Program Rewitalizacji Gminy Pacanów na lata 2016-2025 

 

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Pacanów na lata 2016-2025 przyjęty został Uchwałą 

Rady Gminy Pacanów NR XL/198/17 w dniu 28 kwietnia 2017 r. (aktualizacja – Uchwała nr  

VII/51/19 Rady Miejskiej w Pacanowie  z dnia  04.03.2019 r.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

w sprawie  zatwierdzenia  i przyjęcia do realizacji pod nazwą: ,, Program Rewitalizacji 

Gminy Pacanów na lata 2016-2025”. 

Przyjęty do realizacji Program Rewitalizacji Gminy Pacanów na lata 2016-2025 stanowi 

szczegółowy opis rewitalizacji Gminy Pacanów. Zawiera on część opisową, identyfikującą 

najważniejsze problemy dotyczące całej gminy, analizę wskaźnikową, dzięki której ustalono 

obszary zdegradowane oraz część przedstawiającą najważniejsze przedsięwzięcia 

rewitalizacyjne, bez których niemożliwe będzie wyprowadzenie obszarów zdegradowanych 

ze stanu kryzysowego. 

Obszar do rewitalizacji w Gminie Pacanów został wyznaczony na podstawie pogłębionej 

diagnozy społeczno-gospodarczo-przestrzennej. W ramach procesu delimitacji 

skoncentrowano się na analizie występowania zjawisk kryzysowych, w tym przede wszystkim 

problemów natury społecznej. Wstępnie wytypowane obszary kryzysowe (o 

ponadprzeciętnym nagromadzeniu problemów społecznych) okazały się obejmować większą 

liczbę mieszkańców, niż przewidziane jest to w Ustawie o rewitalizacji (ponad 30% 

mieszkańców Gminy). W związku z powyższym obszar rewitalizacji został doprecyzowany 

na podstawie konsultacji z przedstawicielami administracji publicznej, a także z 

mieszkańcami Gminy. 

Po całościowym zapoznaniu się z otrzymanymi wynikami z przeprowadzonych analiz 

sytuacji kryzysowej w gminie Pacanów, a także potrzebami rewitalizacyjnymi, wybrano 

obszar rewitalizacji, na którym stwierdzono negatywne zjawiska i problemy, a jednocześnie 

działania na tych obszarach przyczynią się do poprawy warunków życia w całej Gminie, 

dzięki czemu możliwe będzie dotarcie do jak największej grupy odbiorców.  

Aby zapewnić koncentracje terytorialną starano się wybrać obszary najbardziej skupione, na 

których działania najbardziej wpłyną na podniesienie jakości i poziomu życia mieszkańców w 

całej Gminie. Wyznaczony obszar rewitalizacji stanowi 22,43 km2, czyli 19,9 powierzchni 

Gminy Pacanów oraz obejmuje 2 221 osób, stanowiących ok. 29,2% mieszkańców Gminy. 

Składa się z 8 podobszarów które wymagają szczególnego wsparcia w zakresie polityki 

rozwojowej Gminy. Zostaną one  objęte Gminnym Programem Rewitalizacji:  

• podobszar 1 – obejmujący tereny zamieszkałe sołectwa Chrzanów, 

• podobszar 2 – obejmujący tereny zamieszkałe sołectwa Kwasów, 

• podobszar 3 – obejmujący tereny zamieszkałe sołectwa Niegosławice, 

• podobszar 4 – obejmujący tereny zamieszkałe jednostki pomocniczej Pacanów II 

(prawy), 

• podobszar 5 – obejmujący tereny zamieszkałe sołectwa Podwale,  
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• podobszar 6 – obejmujący tereny zamieszkałe sołectwa Słupia,  

• podobszar 7 – obejmujący tereny zamieszkałe sołectwa Wójcza, 

• podobszar 8 – obejmujący tereny zamieszkałe sołectwa Zborówek. 

Na podstawie przyjętych kryteriów wybrano 12 wskaźników głównych, które reprezentują 4 

sfery: Sfera przestrzenno-funkcjonalna, społeczną, gospodarcza i techniczna. Każda ze sfer 

obejmuje następujące  dziedziny  i wskaźniki:   

Sfera przestrzenno-funkcjonalna :                                                                                                      

-  Położenie administracyjne Gminy Pacanów                                                                             

- Struktura użytkowania terenu Gminy Pacanów 

Sfera społeczna :                                                                                                                                  

-   Ludność i demografia                                                                                                               

-  Rynek pracy                                                                                                                               

- Ubóstwo                                                                                                                                       

-  Edukacja i wychowanie przedszkolne                                                                                                  

- Kultura i ochrona zdrowia                                                                                                                        

- Aktywność społeczna      

Sfera gospodarcza     

- Liczba osób prowadzących działalność gospodarczą   

Sfera techniczna  

- Zasoby mieszkaniowe w Gminie                                                                                                      

- Struktura komunikacyjna       

Poniżej  zaprezentowane są wszystkie przedsięwzięcia podstawowe i uzupełniające, 

które zaplanowano do realizacji w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji dla 

Gminy Pacanów na lata 2016-2025, których realizacja jest kluczowa do powodzenia 

procesu rewitalizacji. Przedsięwzięcia uzupełniające (przedsięwzięcia 6-21) są istotne 

z punktu widzenia potrzeb obszaru rewitalizacji i mają za zadanie swym 

oddziaływaniem uzupełniać zaplanowane przedsięwzięcia podstawowe.  

  1. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Słupia – 

Aglomeracja Pacanów 

2. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach w ramach Aglomeracji 

Pacanów (Niegosławice, Słupia)  

3. Budowa Przedszkola Samorządowego w Pacanowie wraz z zagospodarowaniem 

terenu 
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4. III etap rozwoju Europejskiego Centrum Bajki – „Park kulturowy” w Pacanowie ( w 

trakcie realizacji (w trakcie realizacji, inwestor korzysta z zewnętrznego wsparcia 

finansowego)  

Przedsięwzięcia uzupełniające 

5. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chrzanów 

6. Budowa boisk przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum nr 1 w Pacanowie 

7. Termomodernizacja  budynków  szkół na terenie Gminy Pacanów 

8. Termomodernizacja  budynku Ośrodka Zdrowia w Pacanowie 

9. Poprawa gminnego systemu drogowego poprzez modernizację nawierzchni dróg 

10. Rewitalizacja kamienicy zlokalizowanej w Pacanowie, ul. Rynek 3, z nadaniem 

nowych funkcji w zakresie działalności usługowo-handlowej i mieszkań na wynajem   

( Zrealizowany przy pomocy środków zewnętrznych) 

11. Rewitalizacja Restauracji KUŹNIA SMAKÓW, zlokalizowanej w Pacanowie, z 

nadaniem nowych funkcji kulturowych. 

12. Rewitalizacja kamienicy zlokalizowanej w Pacanowie, ul. Rynek 21-22 z 

nadaniem nowych funkcji gospodarczych. 

13. Projekt Zdrowie – Centrum Sportu i Rekreacji. 

14. Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku usługowego na cele Domu 

Seniora (o funkcjach placówki opiekuńczo-rehabilitacyjnej) na Podwalu, gmina 

Pacanów, powiat Busko-Zdrój, woj. Świętokrzyskie. 

15. Uruchomienie innowacyjnej elektrociepłowni produkcyjnej w kogeneracji. 

16. Uruchomienie innowacyjnej linii produkcji nawozów ekologicznych. 

17. Utworzenie linii do produkcji kasz. 

18. Edukacja dzieci i młodzieży w zakresie udzielania pierwszej Pomocy                        

19. ,,Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych byłego Kółka Rolniczego 

O/Chrzanów”. 

20. Rewitalizacja budynku kina KOZIOŁEK - ,,Laboratorium obrazu” w Pacanowie . 

21. Rozbudowa Europejskiego Centrum Bajki o park edukacyjny ,,Akademia Bajki” w 

Pacanowie . 
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Spośród ww zadań zrealizowano zadania nr.: 

3.Budowa Przedszkola Samorządowego w Pacanowie wraz z zagospodarowaniem 

terenu przy jednoczesnym dofinansowaniu z RPO,  

10. Rewitalizacja kamienicy zlokalizowanej w Pacanowie, ul. Rynek 3, z nadaniem 

nowych funkcji w zakresie działalności usługowo-handlowej i mieszkań na wynajem. 

18. Edukacja dzieci i młodzieży w zakresie udzielania pierwszej Pomocy ( Instruktażu 

udzieliła nieodpłatnie jednostka OSP Pacanów  w msc. Zborówek 27.08.2019 r. ) 

W trakcie realizacji są zadania nr.:  

 1. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Słupia – 

Aglomeracja Pacanów oraz zadanie nr. Na realizację zadania pozyskano środki 

finansowe z RPO 

2. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach w ramach Aglomeracji 

Pacanów (Niegosławice, Słupia) . Na realizację zadania pozyskano środki finansowe z 

RPO 

 21. Rozbudowa Europejskiego Centrum Bajki o park edukacyjny ,,Akademia Bajki” 

w Pacanowie są trakcie realizacji. Przy realizacji zadania inwestor korzysta z 

zewnętrznego wsparcia finansowego z EFRR. 

Fakt, że ww zadania zostały ujęte w  Gminnym Programie Rewitalizacji Gminy 

Pacanów na lata 2016-2025 w sposób pośredni przyczynił się do sukcesu w 

aplikowaniu o środki zewnętrzne na ich realizację. 

 

Program Współpracy Gminy Pacanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

 

Program Współpracy Gminy Pacanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego powstał przy udziale 

organizacji pozarządowych i innych podmiotów w sposób zgodny z uchwałą nr 

LXVIII/335/10 Rady Gminy Pacanów z dnia  27 października 2010 r. w sprawie 

wprowadzenia Regulaminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w 

dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.                                                                                                                                                                                                                                           

Uchwała nr XVI/94/19 Rady Miejskiej w Pacanowie  z dnia  05 grudnia 2019 r.                                                                                                                                                                                                        

w sprawie przyjęcia  Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Pacanów z 



40 
 

organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na lata 2020-2025 r.  

Celem  głównym programu jest kształtowanie demokratycznego ładu społecznego w 

środowisku lokalnym poprzez budowanie partnerstwa między administracją 

samorządową a organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, służącego do 

lepszego rozpoznawania i zaspokajania potrzeb społecznych w sposób skuteczny i 

efektywny.                                                                                                                    

Cele szczegółowe programu to:  

a) Rozwijanie i umacnianie poczucia przynależności do lokalnej społeczności, a 

więc odpowiedzialności za siebie i za swoje otoczenie, 

b) Podniesienie skuteczności i efektywności działań podejmowanych w sferze 

działań publicznych, 

c) Określenie obszarów, kierunków i form wzajemnej współpracy, 

d) Polepszanie współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi, 

e) Integracja środowiska organizacji pozarządowych, 

f) Wykorzystanie potencjału mieszkańców Gminy poprzez wspieranie działań i 

inicjatyw obywatelskich podejmowanych na rzecz wspólnego dobra, 

g) Upowszechnianie modelu realizacji zadań publicznych w drodze współpracy 

sektora obywatelskiego z samorządem lokalnym jako przynoszącego wymierne skutki 

w poprawie jakości życia mieszkańców Gminy.  

4. Zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie  (Dz.U. z  2019 roku poz. 688, z późn. zm.) 

przeprowadzono w 2019 roku trzy otwarte konkursy ofert: 

 

1)Z zakresu kultury i sportu, w którym powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy 

Komisja wyłoniła podmiot realizujący zadanie publiczne pn. ,,Upowszechnianie 

kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Pacanów w 2019 roku”, na ten cel 

przyznano dotację w kwocie 50 000 zł, która została wykorzystana w całości przez 

podmiot realizujący to zadanie tj. GLKS Zorza-Tempo. 
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2) Z zakresu kultury i sportu, w którym powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy 

Komisja wyłoniła podmiot realizujący zadanie publiczne pn.  ,,Promowanie kultury 

fizycznej i sportu na terenie Gminy Pacanów – jesień 2019r.”,  na ten cel przyznano 

dotację w kwocie 15 000 zł, która została wykorzystana w całości przez podmiot 

realizujący to zadanie tj.  GLKS Zorza-Tempo. 

 

3)Z zakresu pomocy społecznej na pozyskanie i dystrybucję żywności dla 

najuboższych mieszkańców gminy Pacanów w okresie od 16.07.2019 r. do 

30.11.2019 r. w kwocie 10 000zł. ( kwota 5 000,00 zł z budżetu Gminy Pacanów, 

kwota 5000,00 zł z budżetu Starostwa Powiatowego w Busku Zdroju. Powyższa 

kwota została wykorzystana w całości przez podmiot realizujący to zadanie tj. 

Świętokrzyski Bank Żywności. 

 

5. W związku z ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski Województwa 

Świętokrzyskiego konkursem pn. ,, Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich 

poprzez zwiększenie potencjału jednostek Ochotniczych Straży Pożarnej”, Gmina 

Pacanów we współpracy z jednostkami OSP złożyła 2 wnioski z czego 1 został 

pozytywnie rozpatrzony i zrealizowany: ,,Wykonanie robót posadzkarskich oraz 

instalacji elektrycznych w budynku remizy strażackiej OSP Rataje Karskie”. 

Kwota całkowita projektu : 19450,00 zł, z czego dofinansowanie z UM wyniosło: 

10 000,00 zł, dofinansowanie ze środków budżetu Gminy Pacanów:9450,00 zł.  

Ponadto Gmina Pacanów sfinansowała kolejny etap prac modernizacji strażnicy 

w Ratajach na kwotę 20 000,00 zł polegający na renowacji ścian wewnętrznych 

we wszystkich pomieszczeniach budynku, wykonaniu wylewek, zakupie i 
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montażu nowych paneli podłogowych, drzwi wejściowych  a także wymianie 3 

szt. okien 

 

 
  6.   W roku 2019 udzielono następujących dotacji: 

- na dofinansowanie zakupu bramy garażowej dla OSP Słupia, w kwocie: 

1500,00zł. 

-na  pokrycie kosztów wykonania projektu budowlanego pn. ,, Rozbudowa 

budynku OSP w Wójczy” oraz kosztorysu inwestorskiego dla ww zadania, w 

wysokości 6150,00 zł   

- na nagrody dla uczestników konkursu  imprezy kulturalnej pn. ,, VI Przegląd 

Twórczości Ludowej „Jesień z folklorem, czyli muzyka łączy pokolenia” 

organizowanej przez stowarzyszenie ,,Diamenty Powiśla”, w kwocie : 1500,00 zł  
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- na zadanie z zakresy kultury i sportu pn. ,,Wakacje z GLKS Zorza – Tempo 

zajęcia w piłce nożnej dzieci i młodzieży z terenu gm. Pacanów”, w kwocie : 

10 000,00 zł 

 7.  Gmina Pacanów udzieliła pomocy  jednostkom: OSP w Oblekoniu, OSP w 

Ratajach Karskich, OSP w Pacanowie, OSP w Sroczkowie, OSP w Wójczy, OSP w 

Zborówku i OSP w Grabowicy w przygotowaniu projektów o pozyskanie  środków 

finansowych z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w 

efekcie czego każda z ww jednostek otrzymała dotację w kwocie 5 000,00 zł na 

zakup sprzętu lub odzieży ochronnej.  

    8.  W dniu 15 października 2019 roku odbyło się spotkanie konsultacyjne z 

Organizacjami pozarządowymi oraz przedstawicielami Rady Pożytku Publicznego , 

na którym wspólnie ustalono wieloletni projekt programu współpracy gm. Pacanów z 

OPP tj. ,, Projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie współpracy Gminy Pacanów z 

organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na lata  2020 - 2025. Podczas ww spotkania  na rok 2020 w 

budżecie Gminy Pacanów dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów 

ustalono ogólną kwotę   dotacji w wysokości 120 000 zł. Kwoty pieniężne na kolejne 

lata będą ustalane co roku.  

      Wieloletni Program Współpracy Gminy Pacanów z organizacjami pozarządowymi 

oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 

2020-2025 r. został uchwalony przez Radę Miejska w Pacanowie Uchwałą nr 

XVI/94/19   w  dniu  05 grudnia 2019 r. 

Ponadto Gmina Pacanów udostępnia bądź użycza bezpłatnie  pomieszczenia w 

budynkach należących do gminy w celu prowadzenia działalności statutowej  

organizacji. 
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  Informowano na bieżąco o szkoleniach oraz możliwościach pozyskania środków na 

bieżącą działalność organizacji pozarządowych ze źródeł poza budżetem gminy. 

Organizacje pozarządowe oraz Koła Gospodyń Wiejskich brały czynny udział w 

przygotowaniu i organizacji dożynek gminnych w 2019r. 
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W gm. Pacanów prężnie  funkcjonuje 11 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z 

czego 3 jednostki włączone są do KSRG. Głównymi celami statutowymi tych 

stowarzyszeń jest: 

1. zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i 

stowarzyszeniami. 

2. Branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, 

zagrożeń ekologicznych związanych z ochrona środowiska oraz innych klęsk i 

zdarzeń. 

3. Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych 

oraz sposobach ochrony przed nimi. 

4. Rozwijanie wśród członków Ochotniczej Straży Pożarnej kultury fizycznej i sportu 

oraz prowadzenie działalności kulturalno - oświatowej i rozrywkowej. 

5. Uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach samorządowych i 

przedstawicielskich. 

6. Wykonywanie innych żądań wynikających z przepisów o ochronie 

przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu.  

Łączna ilość wyjazdów do akcji ratowniczych w roku 2019 wyniosła 170.  Na 

działalność OSP Gminy Pacanów w budżecie gm. Pacanów zabezpieczono kwotę 

145 000,00 zł.  

 

Gminny Program Rozwiązywania problemów alkoholowych i Przeciwdziałania 

Narkomanii 

W 2019 roku z środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

dofinansowano działania Stowarzyszeń na terenie naszej Gminy poprzez: 

 

Gminny Ludowy Klub Sportowy „Zorza tempo Pacanów” –   10 000 zł 

  - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 

    dotacja na zadanie pod nazwą „Wakacje z GLKS Zorza-Tempo 

    Pacanów. Zajęcia sportowe w piłce nożnej dzieci i młodzieży 

    z terenu  miny Pacanów”.       

Stowarzyszenie Warszawka Komorów                    3 729,70 zł w tym: 

   - obsługa muzyczna  piknik rodzinny  

      przy muzyce i grilu   -                          3 250,00 

     - zakup cukierków /krówki/                     479,70    

Stowarzyszenie Nadwiślanki - Rataje Słupskie   -  1 499,00 zł   w tym: 
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       -zakup chłodziarki i robota kuchennego 

Stowarzyszenie Wójcza „Z nami lepiej” –                  2 499,94 zł 

     - obsługa muzyczna pikniku rodzinnego       1500,00 

    - nagrody,poczęstunek i napoje dla dzieci        999,94 

Stowarzyszenie „Kępianki”- Kępa Lubawska –        2 199,06 zł 

    - przegląd kolęd zapomnianych 

      (plakaty, zaproszenia, kantyczki, nagrody dla  uczestników) 

 

Stowarzyszenie ” Silni razem w Zborówku”             -   968,08 zł    

           - paczki mikołajowe dla dzieci     

Stowarzyszenie Miłośników Gminy Pacanów           -  2 586,67 zł  

   - organizacja Wigilii dla osób samotnych i starszych 

Stowarzyszenia Żabieckie Powiślanki w Żabcu       -   2 790,00 zł 

   -oprawa muzyczna Dnia Babci i Dziadka    1 490,00 

   - oprawa muzyczna dożynek                        1 300,00 

 Koło Gospodyń Wiejskich w Biechowie                -      1 185,85 zł 

  -  zakup wyposażenia, podgrzewacz do wody 

Ponadto z rezerwy burmistrza dofinansowano zakup wyposażenia i drobne remonty dla: 

 

KGW Biechów  - 1000 złotych 

 

Stowarzyszenie „Nadwislanki”  - 1500,00 zł 

 

Stowarzyszenia  „Zabieckie Powiślanki”  -  2000,00  zł 

 

KGW Sroczków   -  3300 zł 

 

OSP Wójeczka  -  2465,00 zł 

 

ŁAD PRZESTRZENNY 

1. Gmina Pacanów posiada studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego (dalej SUiKZP) gminy Pacanów uchwalonego uchwałą Nr 177/01 Rady 

Gminy Pacanów z dnia 05.10.2001r. Zakłada się, że ocenę aktualności SUiKZP, zamierza 

się dokonać w czasie obecnej kadencji Rady Gminy. 

2. Obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony uchwałą Nr 

83/99 Rady Gminy Pacanów z dnia 29.09.1999r. opublikowany w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Świętokrzyskiego Nr 74/1077, obejmuje niezabudowany teren sołectwa 

Słupia, w obrębie którego znajduje się nieruchomość o nr ewidencyjnym 401/2, o 
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powierzchni 1,04 ha. Według ustaleń uchwały w sprawie zmiany Nr 1 miejscowego planu 

ogólnego zagospodarowania przestrzennego, teren przeznacza się pod lokalizację stacji 

paliw wraz z usługami towarzyszącymi (motelem, restauracją, barem i sklepem oraz 

zielenią izolacyjną). 

3. Dla pozostałego obszaru, Gmina Pacanów nie posiada aktualnego planu miejscowego 

zagospodarowania przestrzennego. Dotychczasowy plan ogólny zagospodarowania 

przestrzennego, utracił ważność z dniem 31.12.2003 roku. Zmiana zagospodarowania 

terenu w takim przypadku, polegająca na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu 

innych robót budowlanych, a także zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub 

jego części, wymaga ustalenia, w drodze decyzji, warunków zabudowy. Również 

inwestycje  celu publicznego są lokalizowane w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji 

inwestycji celu publicznego, stosownie do wymogów obowiązującej ustawy z dnia 27 

marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 

z późniejszymi zmianami). 

 

 

I. INFRASTRUKTURA DROGOWA 

 

1. Zrealizowano zadanie pn:  

a) Przebudowa drogi gminnej nr 361099T Wola Biechowska przez wieś od km 0+739 do km 

1+240 - wartość zadania 145 482,14  zł, w tym  112 449,00 zł dotacja MSWiA,  

b) Remont drogi gminnej nr 361013T Trzebica w kierunku wału od km 0+000 do km 0+314 i 

od km 1+407 do km 1+982- wartość zadania 312 228,12zł, w tym 234 668,00 zł dotacja 

MSWiA,  

c) Przebudowa drogi  gminnej nr 361065T ul. Rynek od km 0+000 do km 0+123- wartość 

zadania 134 522,15, w tym 107 344,00zł dotacja Fundusz Dróg Samorządowych,  

d) Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Pacanów nr ewid. grunt. 1949 od km 

0+000 do km 0+160 - wartość zadania 35 712 zł 80zł – środki własne gminy. Wykonawca 

Robót Przedsiębiorstwo Robót Drogowych STASZÓW Sp. z o.o., ul. Rakowska 40, 28-200 

Staszów. 

2. Zrealizowano zadanie pn: Przebudowa drogi gminnej nr 361026T Rataje Karskie „Lisia 

Górka” od km 0+000 do km 0+473  . Wartość zadania 181 190,83  zł, w tym dotacja 

MSWiA 118 090,00zł. Wykonawca robót Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. DYLMEX-

INWESTYCJE Sp.k , ul. Rakowska 33, 28-200 Staszów. 

3. Zrealizowano zadanie  pn: Przebudowa drogi gminnej nr 361042T Niegosławice-Wola 

Biechowska od km 0+986 do km 1+293 i od km 1+826 do km 2+311 .Wartość zadania  223 

938,97  zł, w tym dotacja MSWIA 148 787,00zł . Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo 

Budowlane „Polbud” Tomasz Darowski , Kłoda ul. Długa 60, 28-236 Rytwiany.  

4.  Zrealizowano zadanie pn: Przebudowa drogi gminnej nr 361054T Słupia domki od km 

0+016 do km 0+376 - etap I .Wartość zadania 209 286,26zł, w tym 104 643,00 dotacja 

Fundusz Dróg Samorządowych. Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych 

STASZÓW Sp. z o.o. , ul. Rakowska 40, 28-200 Staszów.                           

5. Zrealizowano zadanie pn: Przebudowa skrzyżowania w km 84+130 drogi krajowej nr 73 z 

drogą gminną  nr 361054T w miejscowości Słupia .Wartość zadania  63 093,53 zł, w tym 

49 585,00 dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych . Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo 

Robót Drogowych STASZÓW Sp. z o.o. , ul. Rakowska 40, 28-200 Staszów.  

6. Zrealizowano zadania pn: Przebudowa drogi gminnej nr 361010T Niegosławice-Chrzanów-

Wójcza  od km 0+000 do km 0+995 , wartość zadania  272 639,59  zł, w tym dotacja 

MSWIA 157 761,00 oraz pn: Przebudowa drogi gminnej nr 361064T Niegosławice wieś od 

km 0+000 do km 0+683 wartość zadania  196 544,34  zł, w tym dotacja MSWIA 123 
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282,00zł , Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych STASZÓW Sp.z o.o. , 

ul. Rakowska 40, 28-200 Staszów. 

7. Opracowano wniosek i uzyskano dotację w kwocie 118 209,00zł  z  Funduszu Dróg 

Samorządowych na zadanie pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 361167T Biskupice w 

kierunku Lesisko od km 0+000 do km 0+535. Przeprowadzono postępowanie przetargowe 

oraz zwarto umowę z Wykonawcą Przedsiębiorstwo Robót Drogowych STASZÓW Sp. z 

o.o., ul. Rakowska 40, 28-200 Staszów o wartości 194 016,45zł . Obecnie zadanie w trakcie 

realizacji, termin zakończenia 15.06.2020r. 

8. Łącznie przeprowadzono 6 postępowań przetargowych na realizację zadań drogowych w 

trybie przetargu nieograniczonego.   

9. Opracowano wnioski o dofinansowanie wraz z rozliczeniem dotacji na ww. zadania 

podlegające dofinansowaniu  z programów: Fundusz Dróg Samorządowych oraz z MSWIA 

na usuwanie skutków klęsk żywiołowych .  

10. Opracowano protokół gminnej komisji ds. szacowania szkód w infrastrukturze komunalnej 

(drogi) po nawalnym deszczu w maju 2019r.  

11. Wykonano remont dróg kruszywem kamiennym, rumoszem w ilości 870 ton. Wartość 

zadania 56 715,30 zł ( dane na podstawie zawartej umowy z Wykonawcą). 

12. Zrealizowano zadanie pn: Cząstkowy remont emulsją i grysami dolomitowymi przy użyciu 

remontera na terenie gminy Pacanów w ilości 28,35 ton mieszanki. Wartość zadania  13 

913,33 zł zł. Wykonawca robót: Usługi Koparko-ładowarką Transport Drogowy Marcin 

Piotrowski, Badrzychowice 71, 28-136 Nowy Korczyn. 

13. Opracowano dokumentację projektową i złożono wniosek o dofinansowanie zadania na 

realizację w 2020r  pn: Przebudowa drogi gminnej nr 361047T Książnice "Piekło" od km 

0+000 do km 1+178, Przebudowa drogi gminnej nr 361051T Biskupice-granica gminy w 

kierunku Orzelca  od km 0+000 do km 1+197, Przebudowa drogi gminnej nr 361207T 

Kwasów nad staw  od km 0+878 do km 1+406 w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. 

14. Zrealizowano zadanie pn:  Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w 

miejscowości Żabiec o nr ewid. grunt. 934, 935  od km 0+000 do km 1+000. Wykonawca 

robót Usługi Koparko-ładowarką Transport Drogowy Marcin Piotrowski, Badrzychowice 

71, 28-136 Nowy Korczyn. Wartość zadania 115 960,05zł zł, dotacja Województwa 

Świętokrzyskiego 57 980,02 zł. 

15. Wykonano częściowe oznakowanie ulic w miejscowości Pacanów . 

16. Przeprowadzono postępowanie i zakupiono rury przepustowe  fi 50 cm długości 6m rura 

dwuścienna  karbowana typu PP-SN8 - 25 sztuk. Dostawca materiału Budo-Instal-2, 

Sławomir Czyżewski, ul. Mościckiego 9, 26-110 Skarżysko-Kamienna, wartość dostawy 

17884,20 zł. 

17. Zrealizowano zadanie pn: Wzmocnienie skarp  rowu przydrożnego przy drodze o nr ewid 

grunt 160  w miejscowości Wójcza. Wykonawca robót Usługi Koparko-ładowarką 

Transport Drogowy Marcin Piotrowski, Badrzychowice 71, 28-136 Nowy Korczyn. 

Wartość zadania 6 420,60zł .  

18. Zrealizowano zadanie pn: wzmocnienie skarp  rowu  nr ewid grunt 411/2 w miejscowości 

Zborówek  płytami ażurowymi 60x40x10cm na podsypce cementowo-piaskowej grub 5cm  

w ilości  224,00 m². Wykonawca robót Usługi Koparko-ładowarką Transport Drogowy 

Marcin Piotrowski, Badrzychowice 71, 28-136 Nowy Korczyn. Wartość zadania 21 215,04 

zł. 

19. Zrealizowano zadanie pn: Remont  przepustu fi 1000mm w ciągu drogi gminnej nr 361056T 

„Słupia obok oczyszczalni” w km 0+175. Wykonawca robót Usługi Koparko-ładowarką 

Transport Drogowy Marcin Piotrowski, Badrzychowice 71, 28-136 Nowy Korczyn. 

Wartość zadania 24  265,44 zł   . 
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20. Zrealizowano zadanie pn: Przebudowa rowu przydrożnego przy drodze gminnej nr 

361099T w Woli Biechowskiej. Wykonawca robót Usługi Koparko-ładowarką Transport 

Drogowy Marcin Piotrowski, Badrzychowice 71, 28-136 Nowy Korczyn. Wartość zadania 

13 082,28 zł.  

21. Zrealizowano zadanie pn: Remont  wymytego pobocza przy drodze gminnej nr 361003T 

Wójeczka w kierunku Suchowoli. Wykonawca robót Przedsiębiorstwo Robót Drogowych 

Staszów Sp. z o.o., ul. Rakowska 40, 28-200 Staszów. Wartość zadania 19 680,00 zł . 

22. Zrealizowano zadanie pn: Odmulanie rowów przydrożnych w miejscowościach: Słupia – 

droga wewnętrzna nr 1068 na długości 270mb, Trzebica – droga gminna nr 361013T na 

długości 548 mb. Wykonawca robót Usługi Koparko-ładowarką Transport Drogowy 

Marcin Piotrowski, Badrzychowice 71, 28-136 Nowy Korczyn. Wartość zadania 8 049,12 

zł.   

 

 
 

Podpisanie umów na dofinansowanie przebudowy dróg w Gminie Pacanów 

 

W 2019 roku Miasto i Gmina Pacanów pozyskały 1,840 mln zł na odbudowę i przebudowę 

dróg gminnych 
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Droga w Niegosławicach 

 

 
Droga w Niegosławicach 
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Droga w Słupi przez „Domki” 
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Droga w Woli Biechowskiej  

 

 

 
 

Droga w Trzebicy 
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Rynek w Pacanowie 

 

 

II. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 

 

 

1. Podpisano umowę dot. Konserwacji gminnego oświetlenia ulicznego na 2019r. Wartość 

realizowanego zadania:  89 100,00 złotych brutto. Wykonawca: Zakład Elektryczny 

Instalacje-Pomiary Włodzimierz Górski, ul. Beszowska 5A, 28-133 Pacanów. 

2. W związku z ogłoszonym przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego  naborem 

wniosków  nr RPOW.04.03.00-IZ.00-26-199/18 w ramach działania   RPOWŚ 2014-2020 

oś priorytetowa 4 dziedzictwo naturalne i kulturowe – działanie 4.3 Gospodarka wodno-

ściekowa  opracowany został i złożony wniosek dla projektu pn. „Budowa kanalizacji 

sanitarnej z przepompowniami ścieków wraz z ich niezbędną infrastrukturą techniczną w 

miejscowości Słupia – etap I”.  Wniosek przeszedł pozytywnie  weryfikację warunków 

formalnych w wyniku którego w dniu 16.07.2019r. podpisano umowę warunkową  o 

dofinasowanie inwestycji. Kwota dofinansowania 5 493 487,14 zł. Zgodnie z zapisami 

podpisanej umowy o dofinansowanie  w dniu 21.02.2020r. złożone zostały wymagane 

dokumenty. Obecnie trwa weryfikacja przekazanej dokumentacji. 

3. Przeprowadzono w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej 2 postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego  na sprzedaż energii elektrycznej w trybie przetargu 

nieograniczonego które zostały unieważnione (z uwagi na brak ofert) oraz  postępowanie  

w trybie z wolnej ręki w wyniku którego podpisane zostały umowy na sprzedaż energii 

elektrycznej (umowy nr IGPM.272.1.2020, IGPM.272.1.2020/ZPPO Wójcza, 

IGPM.272.1.2020/SP Wójcza, IGPM.272.1.2020/SP Rataje, IGPM.272.1.2020/SP 
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Oblekoń, IGPM.272.1.2020/SP Pacanów). Wykonawca: Eniga Edward Zdrojek z siedzibą 

w Słupsku przy ul. Nowowiejskiej 6. Cena netto za 1 kWh po przetargu to 0,3387 zł. 

4. Zakończono roboty budowlane dotyczącą realizacji zadania pn. „Termomodernizacji 

budynku Ośrodka Zdrowia w Pacanowie”.  Zadanie zostało ostatecznie  odebrane 

protokołem odbioru w dniu 4.01.2019r. Wykonawcą robót była Firma Remontowo-

Budowlana „MATYLD-BUD”. Zakres robót obejmował m.in.: wymianę starej  stolarki 

okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian zewnętrznych budynku styropianem grubości 14 

cm, wykonanie nowej elewacji, wykonanie nowej opaski betonowej, konserwację balustrad 

oraz remont komina spalinowego. Łączny koszt wykonanych robót 259 823,31 zł. 

5. Zrealizowano i odebrano protokołem wraz z uzyskaniem decyzji Powiatowego Inspektora 

Nadzoru Budowlanego w Busku-Zdroju (Decyzja Nr 7/2019 znak: PINB.5131.7.2019 z dn. 

15.04.2019r.) o pozwoleniu na użytkowanie zadania pn. „Budowa Przedszkola 

Samorządowego w Pacanowie wraz z zagospodarowaniem terenu”. Wartość zadania 

budowlanego 5 848 950,00 zł brutto. Roboty budowlane zrealizowane na podstawie umowy 

z Wykonawcą: Konsorcjum firm: Zakład Remontowo Budowlany „BUDKOM” Leszek 

Świątek, ul. Krótka 11A, 28-220 Oleśnica – Lider Konsorcjum,. Wojciech Kosałka Firma 

Handlowo Usługowa TECHMABUD, ul. Spacerowa 12, 28-220 Oleśnica - Partner 

konsorcjum. WOD-GAZ” Zakład Robót Inżynieryjno-Transportowych Czesław Sztuk, ul. 

1 Maja 1G, 28-131 Solec-Zdrój - Partner konsorcjum. (Umowa nr IGPM.272.7.2017 

zawarta w dniu 06.12.2017r.).  

Wartość zadania pn. „Dostawa mebli do Przedszkola Samorządowego w Pacanowie” 

(zgodnie z zapisami umowy nr IGPM.272.8.2017 z dnia 06.12.2017r. sprzedaży i dostawy 

wraz z montażem wyposażenia nabywanego w ramach postępowania) wyniosła: 161 521,14 

zł brutto Wykonawca: P.H.P AKMA Zbigniew Podstawski, ul. Długa 43, 33-132 

Niedomice. 

W ramach działania 7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej” i zawartej 

umowy nr RPSW.07.04.00-26-0011/16-00 w dn. 17.11.2017 r. z Instytucją Zarządzającą 

RPO WŚ – Zarząd Województwa, zadanie zostało dofinansowane kwotą 2500000,00zł. 

Inwestycja została również rozliczona i przyjęta protokołem przeprowadzonej kontroli 

przez upoważnionych przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego. 
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6. W związku z zakwalifikowaniem wniosku dla projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja  

oczyszczalni ścieków w m. Słupia” w ramach działania RPOWŚ 2014-2020 oś priorytetowa 

4 dziedzictwo naturalne i kulturowe – działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa do II 

etapu konkursu, opracowano i uzyskano niezbędne decyzje i dokumenty które zgodnie z 

zapisami podpisanej   w dniu 1.08.2017r. Pre-umowy na dofinansowanie   zostały złożone  

do instytucji Zarządzającej. Po weryfikacji złożonych dokumentów w dniu 2.05.2019r. 

została ostatecznie podpisana umowa o dofinansowanie przedmiotowego  projektu na kwotę 

2 697 154,33 zł. 

7. Przeprowadzono postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego dla 

zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni  ścieków wraz z drogą dojazdową  w 

m. Słupia”  w wyniku którego w dniu 5.12.2019r. podpisano umowę na realizację robót 

budowlanych. Wartość zadania 5 995 504,04 zł brutto. Umowę podpisano z Wykonawcą: 

METABEX Robert Cieśla, ul. Diamentowa 5, 26-026 Morawica. 

8. Przeprowadzono postępowanie  ofertowe dotyczące  zadania pn. „Nadzór inwestorski nad 

realizacją inwestycji pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z drogą 

dojazdową w m. Słupia” wyniku którego wybrano ofertę Wykonawcy: Zakład Obsługi 

Inwestycji EKO INWEST Krystyna Wiorek, Ul. Wincentego Witosa 103B/47 z którym w 

dniu 5.12.2019r. podpisano umowę. Całkowite wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy, za 

pełnienie obowiązków Nadzoru Inwestorskiego  wyniosło 39 975,00 złotych. 

9. Przeprowadzono postepowanie ofertowe na wykonanie, dostawę oraz montaż tablic 

informacyjnej i pamiątkowej w ramach promocji projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa 

oczyszczalni ścieków w miejscowości Słupia” współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działanie  4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa” Osi 4 

„Dziedzictwo naturalne i kulturowe  w wyniku którego wybrano ofertę Wykonawcy  

STUDIO GRAFIKI I REKLAMY„EFEKT” Jakub Olczyk, Ul. Rynek 8, 28-133 Pacanów 

z którą podpisano umowę na realizacje na kwotę 1670,00 zł. 

10. W związku z ogłoszeniem przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego naboru w ramach 

działania RPOWŚ 2014-2020 oś priorytetowa 3 Efektywna i zielona energia – działanie 3.4 

Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 

2020 dla projektów dotyczących modernizacji oświetlenia ulicznego (ulic, placów, terenów 

publicznych) na energooszczędne, opracowany został i złożony wniosek o dofinansowanie 

zadania. W wyniku przeprowadzonej oceny złożony dokument spełnił kryteria 

dopuszczające ogólne i sektorowe. W ocenie weryfikacji końcowej zadanie nie 

zakwalifikowano do realizacji objętej dofinansowaniem. 

11. Wykonano naprawę schodów zewnętrznych w budynku świetlicy środowiskowej w 

Ratajach Słupskich. Łączny koszt  naprawy  wraz z materiałami 615,00 zł brutto. 

12. Wykonano doraźną naprawę pokrycia dachu na budynku Świetlicy Wiejskiej w Oblekoniu. 

Łączny koszt  naprawy  wraz z materiałami 900,00 zł brutto. Wykonawca  Z.R.B „ROB-

BUD” Robert Pietryka, z siedzibą Słupia, 28-133 Pacanów. 

13. W 2019 r. zgłoszono i wykonano ok. 80  napraw gwarancyjnych zestawów solarnych na 

budynkach prywatnych zrealizowanych w ramach projektu pn. „Instalacja systemów energii 

odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach 

powiatu buskiego i pińczowskiego” – instalacje na terenie gminy Pacanów. W przypadku 9 

zgłoszeń  stwierdzono, że usterki nie podlegały  gwarancji. Powyższe uszkodzenia zostały  

naprawione przez Wykonawcę na zlecenie Gminy natomiast koszty napraw zostały pokryte 

w ramach  posiadanej przez Gminę polisy ubezpieczeniowej. 
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14. W miesiącu grudzień, zostało przygotowane i przesłane do wykonawców zapytanie 

ofertowe na realizację zadania: Dostawa ogrodzenia panelowego dla terenu jednostki 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Pacanowie.  

 

III. INFRASTRUKTURA KOMUNALNA 

 

Zgodnie z art 9 ust 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 o publicznym transporcie drogowym (Dz.U 

z 2018r  poz. 2016) plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego, zwany 

dalej "planem transportowym", w przypadku planowanego organizowania przewozów o 

charakterze użyteczności publicznej, opracowuje: 

1) gmina: 

a) licząca co najmniej 50 000 mieszkańców - w zakresie linii komunikacyjnej albo sieci 

komunikacyjnej w gminnych przewozach pasażerskich, 

b) której powierzono zadanie organizacji publicznego transportu zbiorowego na mocy 

porozumienia między gminami, których obszar liczy łącznie co najmniej 80 000 mieszkańców 

- w zakresie linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej na danym obszarze. 

Gmina Pacanów nie opracowuje planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu 

zbiorowego, ze względu na brak przesłanek spełniania powyższych warunków. 

 

Infrastruktura wodno – kanalizacyjna – stan na rok 2019 

 

1. Sieć wodociągowa – na terenie Gminy Pacanów znajduje się 215,12 km sieci 

wodociągowej zasilanej z ujęć wody zlokalizowanych w m. Wójeczka i Żabiec do której 

podłączone jest 2 403 posesji (stan na koniec 2019r. wg. systemu informatycznego 

obsługującego rozliczenia wody i ścieków). 

2. Ujęcia wody – na terenie Gminy Pacanów Znajdują się dwa ujęcia wody zlokalizowane 

w  

m. Wójeczka i Żabiec.  

Ujęcie wody w m. Wójeczka zasila miejscowości:  Biechów, Biskupice, Chrzanów, 

Karsy Duże, Karsy Małe, Książnice, Niegosławice, Pacanów, Słupia, Wola 

Biechowska, Wójcza, Wójeczka, Zborówek, Zborówek Nowy, Zołcza Ugory, Kwasów, 

Sroczków, dodatkowo woda z ujęcia Wójeczka zasila wodociągi na terenie Gminy 

Oleśnica. Pobór wody na ujęciu Wójeczka w 2019r. wyniósł 285 880 m3/rok.  

Ujęcie wody Żabiec zasila miejscowości: Grabowica, Karsy Dolne, Kępa Lubawska, 

Komorów, Kółko Żabieckie, Oblekoń, Podwale, Rataje Karskie, Rataje Słupskie, 

Trzebica, Żabiec. Pobór wody na ujęciu Żabiec  w 2019r. wyniósł 136 192 m3/rok 

Ogólna sprzedaż wody dla odbiorców z terenu Gminy Pacanów wyniosła 201 290,40 

m3,  

na teren Gminy Oleśnica 67 569,00 m3, oraz do firmy Wienerberger 8 420,00 (dane o 

ilości wody sprzedanej na podstawie wystawionych faktu). Zużycie wody na cele 

technologiczne na ujęciu Żabiec (płukanie filtrów) 5 182 m3. Pozostała różnica to woda 

pobrana do celów p.poż, oraz straty wody - co stanowi 46,15% ogólnego poboru wody 

z ujęć. Wobec braku informacji z jednostek OSP i PSP o ilości wody pobranej na cele 

p.poż. określenie rzeczywistych procentowych strat wody nie jest możliwe – dane te 

przedstawiono sumarycznie. Jednocześnie na różnice w ilości wody zafakturowanej i 

pobranej ma wpływ częstotliwość i termin odczytów wodomierzy w terenie przez 

inkasenta – z uwagi na prowadzoną w ubiegłym roku wymianę wodomierzy, odczyt 

został wykonany i zakończony wcześniej niż w ubiegłych latach, nie były również 

wystawiane faktury z prognozowaną ilością zużytej wody do końca 2019r. co ma wpływ 

na ilość zafakturowanej wody, a tym samym znacząco wpływają na różnicę ilości wody 
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pobranej z ujęć i zafakturowanej (rozbieżności te będą wyeliminowane w znacznym 

stopniu po zainstalowaniu na przyłączach wodomierzy radiowych – umożliwi to 

szybszy i częstszy odczyt co pozwoli na dokładniejsze określenie strat i ew. kradzieży 

wody).    

3. Sieć kanalizacyjna – na terenie Gminy Pacanów znajduje się 50,06 km sieci 

kanalizacyjnej  

do której podłączone jest 610 posesji (stan na koniec 2019r. wg. systemu 

informatycznego obsługującego rozliczenia wody i ścieków) z których ścieki są 

kierowane do oczyszczalni  

w m. Słupia, oraz m. Świniary na terenie Gminy Solec Zdrój. Oczyszczalnia ścieków w 

m. Słupia obsługuje posesje z terenu miejscowości: Pacanów, oraz częściowo Słupia, 

oczyszczalnia w m. Świniary obsługuje miejscowości: Wola Biechowska, Biechów, 

Zołcza Ugory, Wójcza i Wójeczka. Przez sieć kanalizacyjną zostało odebrane w 2018r. 

41 062,20 m3 ścieków – wg. wystawionych faktur   

4. Wydatki w zakresie gospodarki wodno - kanalizacyjnej wyniosły:  

- woda: 1 006 065,26 zł 

- ścieki: 264 825,05 zł 

- wydatki inwestycyjne – projekt pn.: „Podniesienie jakości obsługi mieszkańców 

poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wpływających na poprawę efektywności 

i dostępności e-usług w gminach Stopnica, Wiślica, Solec-Zdrój, Nowy Korczyn, 

Tuczępy, Pacanów” – koszty całkowite 581 291,24 zł, brutto w tym dofinansowanie z 

RPO woj. Świętokrzyskiego 436 988,39 zł. 

5. Dochody w zakresie gospodarki wodno - kanalizacyjnej wyniosły:  

- woda: 850 153,35 zł 

- opłata abonamentowa: 125 753,29 zł 

- ścieki: 224 013,79 zł 

6.  Wydatki i dochody określone w pkt 4 i 5 nie uwzględniają zwrotu podatki VAT, oraz 

odzyskanych zaległości w płatnościach od mieszkańców.   

 

 

   

  Działania w zakresie infrastruktury wodno – kanalizacyjnej 

 

1. Pismem z dnia 18.01.2019r. Gmina Pacanów wystąpiła do Gminy Stopnica z prośbą o 

wyrażenie zgody na podłączenie pięciu budynków z m. Kwasów do sieci wodociągowej 

obsługującej Gminę Stopnica. Pismem z dnia 14.02.2019r. Gmina Stopnica odmówiła 

wyrażenia zgody na podłączenie budynków z terenu Gminy Pacanów do swojej sieci 

wodociągowej. 

2. Opracowano i przekazano wykonawcom w dniu 15.02.2019r. zapytanie ofertowe na 

„Renowację Ujęcia wody w m. Wójeczka, Gm. Pacanów”. W Postępowaniu złożone 

zostały 3 oferty z których wybrano najtańszą złożoną przez firmę: Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe PROENCO Sp. z o.o. ul. Warszawska 30/10, 25-312 Kielce, za kwotę 

75 030,00 zł brutto, po dodatkowych negocjacjach ustalono ostateczne wynagrodzenie 

w kwocie 70 000,00 zł brutto. Umowa na wykonanie robót została podpisana w dniu 

11.03.2019r. Roboty zostały wykonane w dniach od 11.03.2019r. do dnia 25.04.2019r. 

– w trakcie ich prowadzenia usunięto zalegający na dnie źródliska osad mineralny w 

ilości ok. 30 m3. Roboty zostały przeprowadzone terminowo i bezusterkowo, co 

potwierdzone zostało protokołem odbiorczym zadania. Podczas obserwacji źródliska po 

renowacji zauważono dostrzegalną poprawę wydajności ujęcia, które mimo panującej 

w lecie 2019r. suszy zapewniło wystarczająca ilość wody na potrzeby mieszkańców 
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Gminy. W drugiej dekadzie maja 2019r. w powodu wystąpienia gwałtownych opadów 

deszczu trzykrotnie doszło do podtopienia ujęcia Wójeczka w wyniku cofnięcia się wód 

opadowych z cieku do źródliska spowodowanego zbyt małym przekrojem przepustu 

pod drogą powiatową uniemożliwiającym swobodny przepływ wody. Naniesione 

zostały osady mineralne spływające z wodą deszczową z okolicznych pól i drogi 

powiatowej w kierunku Piestrzca. Mimo podtopienia ujęcia nie doszło do skażenia 

wody kierowanej do wodociągu, Po sklarowaniu wody w Źródlisku i płukaniu 

rurociągów dostarczających wodę do pompowni, ujęcie w ciągu 24 godzin od zalania 

zostało uruchomione, zlecone Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej badania 

wody wykazały iż woda w ujęciu nie uległa skażeniu biologicznemu i przez cały czas 

nadawała się do spożycia bez ograniczeń.     

3. W dniu 23.09.2019r. podpisana została umowa na realizację projektu pn. „Podniesienie 

jakości obsługi mieszkańców, poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań 

wpływających  

na poprawę efektywności i dostępności e-usług w gminach Stopnica, Wiślica, Nowy 

Korczyn, Tuczępy, Pacanów” z firmami:  

- Zakład Systemów Komputerowych ZSK Sp. z o.o. ul. Dr. Józefa Babińskiego 62A, 

30-393 Kraków na dostawę sprzętu informatycznego - 12 szt. komputerów 

stacjonarnych i 4 szt. komputerów przenośnych, na kwotę 77 160,36 zł brutto termin 

realizacji do dnia 07.11.2019r. Sprzęt komputerowy został dostarczony do UMiG w 

wyznaczonym terminie. 

- Konsorcjum firm: S Water Sp. z o.o. ul. 3 pułku Strzelców Podhalańskich 10/6, 46-

300 Bielsko Biała – lider konsorcjum, PHU Metering Anna Moder, ul Parkowa  1, 98-

113 Buczek, ZETO Projekt Sp. Zo.o. ul. Pieniężnego 15, 10-003 Olsztyn, Zakład 

Systemów Komputerowych ZSK Sp. z o.o. ul. Dr. Józefa Babińskiego 62A, 30-393 

Kraków, na Implementację 35 e-usług publicznych poprzez dostarczenie licencji, 

sprzętu oraz wdrożenie i modernizację systemów niezbędnych do uruchomienia portalu 

interesanta, a nadto dostawę 2 390 zestawów do zdalnego odczytu, na kwotę 

1 399 432,50 zł brutto termin realizacji do dnia 11.10.2020r. Do dnia 31.12.2019r. 

dostarczono i zamontowano 455 szt. wodomierzy, oraz licencję portalu interesanta, 

zestaw do zdalnego odczytu, serwer wraz z urządzeniami peryferyjnymi, klimatyzator i 

agregat prądotwórczy na kwotę 504 130,88 zł brutto   

W/w umowy zostały podpisane na podstawie postępowania przetargowego 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą PZP. 

Postępowanie przeprowadzone zostało przez lidera projektu – Gminę Stopnica. W 

pracach komisji przetargowej przygotowującej i przeprowadzającej postępowanie 

uczestniczyli pracownicy UMiG Pacanów z referatów Inwestycyjnego, Komunalnego i 

Organizacyjnego.   

4. Wykonano bieżące remonty pomp na pompowniach ścieków w m. Wola Biechowska, 

Biechów Wójcza i Zołcza Ugory gdzie wykonano również remont armatury na 

pompowni (wymiana orurowania i zaworów) na kwotę 7 134,00 zł brutto  .  

5. Zlecono wykonanie naprawy stopnia sprężającego dmuchawy na oczyszczalni ścieków 

w m. Słupia za kwotę 7 172,13 zł brutto. 

6. W 2019r. usuwane były na bieżąco awarie na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. 

7. W 2019r. wydawane były na bieżąco warunki techniczne i uzgadniano projekty 

techniczne przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, jak również wykonywane były 

odbiory techniczne nowo wykonanych przyłączy.     
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Ujęcie wody w Wójeczce 
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Odmulanie ujęcia wody w Wójeczce  

 

Gospodarka odpadami – stan na rok 2019 

 

1. W roku 2019 r. usługę w zakresie odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy 

Pacanów  

z nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych i domków letniskowych świadczyła 

firma Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  w Staszowie Sp. 

Gminy  z o.o., ul. Wojska Polskiego 3, 28-200 Staszów. Wykonawca został wyłoniony 

w drodze przetargu nieograniczonego w roku 2018 i została z nim podpisana umowa na 

świadczenie usług na okres 12 miesięcy od 01.01.2019 do 31.12.2019. Wykonawca 

odbierał odpady zgodnie z ustalonym harmonogramem. Przeprowadzona została 

również przez niego akcja edukacyjna w formie kolportażu ulotek z zasadami segregacji 

odpadów. 

2. Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2019r.  zostały zmienione 

2- krotnie uchwałami podjętymi przez Radę Miejską w Pacanowie w następującej 

wysokości:  

W okresie od 1 stycznia do 1 sierpnia 2019r. 

 dla nieruchomości zamieszkałych 4,00 zł os/m-c jeśli odpady są zbierane i odbierane  

w sposób selektywny i 12,00 zł os/m-c jeśli odpady nie są zbierane i odbierane w 

sposób selektywny. 

 dla nieruchomości niezamieszkałych, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a 

powstają odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny: pojemnik o 
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pojemności 120l - 15,00 zł, pojemnik o pojemności 240 l - 25,00 zł, pojemnik o 

pojemności 1100 l -100,00 zł, pojemnik o pojemności 6,8 m3 Kp-7 – 650,00 zł. 

 dla nieruchomości niezamieszkałych, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a 

powstają odpady komunalne zbieranie i odbieranie w sposób nieselektywny: 

pojemnik o pojemności 120 l - 30,00 zł, pojemnik o pojemności 240 l - 50,00 zł, 

pojemnik o pojemności 1100 l - 150,00 zł, pojemnik o pojemności 6,8 m3 Kp-7 - 

800,00 zł. 

 dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości 

wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie 

przez część roku jeśli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny w 

wysokości 60,00 zł rocznie za 1 domek letniskowy lub inną nieruchomość 

wykorzystywaną na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz stawkę 120,00 zł rocznie 

za 1 domek letniskowy lub inną nieruchomość wykorzystywaną na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe jeśli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny. 

Obowiązujące w tym okresie stawki ustalone zostały uchwałą RG w poprzednich latach. 

W okresie od 1 sierpnia do 31 grudnia 2019r. 

 dla nieruchomości zamieszkałych 6,00 zł os/m-c jeśli odpady są zbierane i odbierane  

w sposób selektywny i 18,00 zł os/m-c jeśli odpady nie są zbierane i odbierane w 

sposób selektywny. 

 pozostałe stawki bez zmian . 

Obowiązujące w tym okresie stawki ustalone zostały uchwałą RMiG Pacanów nr 

XII/71/19 z dnia 27 czerwca 2019r. 

Dodatkowo w dniu 5 grudnia 2019r. RMiG Pacanów uchwałą nr XVI/96/2019 dokonała 

zmiany stawek na rok 2020 w wysokości: 

 dla nieruchomości zamieszkałych 9,00 zł os/m-c jeśli odpady są zbierane i odbierane  

w sposób selektywny i 34,80 zł os/m-c jeśli odpady nie są zbierane i odbierane w 

sposób selektywny. 

 pozostałe stawki bez zmian. 

 dodatkowo w związku ze zmianą przepisów dotyczących gospodarki odpadowej 

dokonano zmian we wzorze deklaracji na odpady oraz w regulaminie utrzymania 

czystości i porządku w Gminie. 

Ogólne koszty obsługi w związku z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2019 

r. 

Koszty łącznie: 563.657,25 zł zł, w tym: 

 Zagospodarowanie odpadów (dane z faktur 2019): 275.651,71 zł, 

 Odbiór i transport odpadów przez PGKiM Staszów: 209.520,00 zł, 

 Koszty administracyjne: 78.485,54 zł, 

Wpływy do budżetu z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2019 

roku wynosiły łącznie: 404.686,15 zł w tym: 

 Koszty upomnienia: 3.068,40 zł 

 Odsetki: 756,00 zł, 

 Dochody ze skupu odpadów przez ZGOK Rzędów: 110,10 zł, 

Różnica między dochodami a wydatkami w 2019r. (faktury za transport i 

zagospodarowanie odpadów w IV kwartale 2019r.) została uregulowana w styczniu 

2020r. 

3. W roku 2019 wytworzono na terenie Gminy Pacanów następujące ilości odpadów 

komunalnych przekazanych do zagospodarowania w Regionalnej Instalacji do 

Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Rzędowie zebranych z terenu gminy oraz  
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4. dostarczonych do PSZOK na ul Słupskiej: 

 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (kod 20 03 01) - 612,980 Mg,  

 Opakowania z papieru i tektury (kod 15 01 01) - 17,287 Mg,  

 Opakowania z tworzyw sztucznych (kod 15 01 02) - 52,987 Mg,  

 Zmieszane odpady opakowaniowe (kod 15 01 06) - 113,220 Mg,  

 Szkło (kod 20 01 02) - 86,500 Mg,  

 Opakowania ze szkła (kod 15 01 07) - 77,828 Mg, 

 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów (kod 17 01 01) - 5,020 

Mg,  

 Odpady wielkogabarytowe (kod 20 03 07) - 110,160 Mg,  

 Zużyte opony (kod 16 01 03) - 9,880 Mg,  

 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 200133 (kod 20 01 34) - 8,140 Mg,  

 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach (kod 20 03 99) - 54,560 

Mg,  

 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 

01 23 i 20  01 35 (kod 20 01 36) - 1,320 Mg,  

5. W roku 2019 na bieżąco prowadzono postępowania w sprawie naliczania opłat za 

odpady komunalne dla mieszkańców Gminy Pacanów, przyjmowano deklaracje o 

wysokości opłat za odbiór odpadów komunalnych, oraz prowadzono interwencje w 

terenie w w/w sprawach, jak również prowadzone były kontrole prawidłowości 

segregowania odpadów.  

6. W zakresie działań związanych z odbiorem i utylizacją azbestu z posesji na terenie 

Gminy Pacanów opracowany i złożony został w lipcu 2019r. do WFOŚiGW w 

Kielcach wniosek o dofinansowanie zadania pn.” Usuwanie i unieszkodliwianie 

odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Pacanów w roku 2019” . Wniosek 

został rozpatrzony pozytywnie a umowa na dofinansowanie projektu została podpisana 

02.10.2018r. Wykonawca wyłoniony  



63 
 

w postępowaniu ofertowym – firma DELTA Tomasz Wejman z Końskowoli, 

odmówiła podpisania umowy i wykonania usługi w związku z czym w roku 2019 nie 

doszło do realizacji zadania, które zostało przesunięte na rok 2020. 

7. W dniu 20.12. 2019r. złożony został wniosek o usuwanie folii rolniczych i innych 

odpadów pochodzących z działalności rolniczej do Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska na kwotę 14 000,00 zł. Do końca 2019r. konkurs nie został rozstrzygnięty. 

 

Rolnictwo i ochrona środowiska 

 ZWIERZĘTA 

1. W 2019r. Gmina Pacanów: 

 oddała do schroniska 14 psów,  

 wysterylizowano 18 suk oraz 14 kotów samice, wykastrowano 1 psa oraz 6 

kocurów – razem 39 zwierzęta, tj. Gmina dofinansowała ww. zabiegi w 50%. 

 

2.  W 2018r. gmina Pacanów poniosła koszty:  

 wyłapania i oddania psów do schroniska:    33 920,00 zł,  

 dofinansowanie do sterylizacji i kastracji psów i kotów 2 975,00zł,  

 koszty zakupu karmy 0 

 padlina – 594,00 zł 

 w 2019r Gmina współpracowała z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami o. 

Kielce. Do Stowarzyszenia oddano 1 sukę i dwa szczenięta – koszt 1 400,00 zł 

 usługi weterynaryjne dot. zapewnienia opieki weterynaryjnej zwierzętom 

poszkodowanym w wypadkach – 1 771,20 zl 

 

Koszty RAZEM: 40 660,20 zł 

 

 DRZEWA 

 

W 2018 roku do tut. Urzędu wpłynęły zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew od 168 osób 

fizycznych na 613 drzewa. 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów wydał decyzję zezwalającą na wycinkę przez osoby 

prawne 54 szt drzew, nakazał wykonania nasadzenia 54 szt. drzew.  

 

Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów wydal 19 decyzji zezwalających na wycinkę 86 szt. 

drzew, nakazał wykonanie nasadzenia 76 szt. drzew. 

 

Urząd Miasta i Gminy Pacanów wnioskował do starostwa o usunięcie 41 szt. ( pas drogi 

gminnej, działki należące do Gminy), mamy wykonać nasadzenia 4 szt drzew – koszt po 

stronie wnioskującego, nie gminy. Usunięcie ww. drzew dokonały osoby prywatne po 

podpisaniu umów. 

 

W 2019 r wykonano prace: 

 dot. renowacji figury św. Floriana znajdującej się na działce o nr ewid. gr 1912 obręb 

0014 Pacanów, prace wykonała firma Marmur-Płytki Jacek Łata z siedzibą w m. 
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Podłęże 48, 28-400 Pińczów za kwotę 4797,00  złotych  brutto, (słownie  cztery tysiące 

siedemset dziewięćdziesiąt siedem złotych brutto 00/100) – umowa nr 48/2019 z dnia 

28.03.2019r 

 

Szacowanie strat 

 

W 2019 roku przeprowadzono szacowanie strat w gospodarstwach, które ucierpiały w wyniku 

nawalnych deszczy w maju: 

 

Złożono 753 wniosków z terenu całej gminy, tj. 28 sołectw.  

 

Liczba gospodarstw, w których straty przekroczyły 30 % średniej rocznej produkcji rolnej  

527 (szt.) 

powierzchnia użytków rolnych, na których wystąpiły szkody 3 865,43 ha (ha). 

 

Liczba gospodarstw, w których straty nie przekroczyły 30 % średniej rocznej produkcji 

rolnej  171 (szt.) powierzchnia użytków rolnych,  na których wystąpiły szkody 985,49 (ha). 

 

Liczba gospodarstw, w których szacowane były straty i łączono je z macierzystą gminą: 32 

(szt.) powierzchnia użytków rolnych,  na których wystąpiły szkody 208,47 ha 

 

Rezygnacja/wycofanie wniosku o szacowanie strat – 3 (szt.) 

 

Liczba budynków zgłoszonych do szacowania strat – 22 (szt) 
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Skutki Nawalnego deszczu maj 2019r  
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 WNIOSKI ARiMR 

W 2018 roku wypełniono 341 wniosków elektronicznych o dopłaty bezpośrednie i ok. 100 

oświadczeń.  

 

 DECYZJE ŚRODOWISKOWE 

W 2019 roku Inwestorzy złożyli 6 wniosków o wydanie decyzji środowiskowej. Prowadzone 

były również sprawy dot. decyzji środowiskowych złożonych w 2017r i 2018r 

 

 Gmina Pacanów nie posiada Programu opieki nad zabytkami  

 

 Konopie 

 

Wydano 2 decyzje zezwalające na uprawę konopi włóknistych 

 

 Dożynki  

Odznaczono 45 kobiety Orderem Serca Matkom Wsi 

Odznaczono 12 osób odznaką honorową „Zasłużony Dla Rolnictwa” 

Wręczono nagrody nagród   w kategorii „Piękna i Bezpieczna Zagroda-Przyjazna 

Środowisku” dla 4 gospodarstw 

Gospodarstwo Lucyny i Grzegorz Warzechów z m. Rataje Karskie wygrało  

w konkursie „PIĘKNA I BEZPIECZNA ZAGRODA – PRZYJAZNA 

ŚRODOWISKU” zajęło I miejsce na szczeblu gminnym, powiatowym oraz II miejsce 

n szczeblu wojewódzkim. 

Nagrodzono 3 gospodarzy z terenu gminy za wzorowe prowadzenie gospodarstwa 

rolnego oraz osiągnięcie wysokiej wydajności w produkcji warzywniczej, produkcji 

zwierzęcej, w produkcji roślinnej.  
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IV. Realizacja uchwał rady miejskiej w 2019r 

 

 

W 2019 r. Rada Miejska w  Pacanowie podjęła 71 uchwał, które nakładały na Burmistrza Miasta 

i Gminy oraz jednostki podległe Radzie Miejskiej określone zadania.   1 uchwała zostały uchylona przez 

RIO , jako organ nadzoru, z uwagi na brak podstawy prawnej do podjęcia przez RM takiej uchwały. 

Zrealizowano niżej wymienione uchwały: 

1. Uchwała Nr VI/34/19 w sprawie zmiany nazwy ul. Bocznej w Pacanowie na ul. Profesora 

Stanisława Pytko.  

2. Uchwała Nr VI/35/19 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej oraz komisji 

problemowych RM na 2019 r. 
 

3. Uchwała Nr VI/36/19 w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Pacanów.  
 

4. Uchwała Nr VI/37/19 w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Pacanowie.  
 

5. Uchwała Nr VI/38/19 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Pacanów na lata 2019-2030. 
 

6. Uchwała Nr VI/39/19 sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2019 rok.  
 

7. Uchwała Nr VI/40/19 w sprawie użyczenia bezpłatnie budynku garażowego wraz z działką 

nr 732/1 położonej w Ratajach Słupskich na okres 20 lat. 
 

8. Uchwała Nr VI/41/19 sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków 

komunikacyjnych w Gminie Pacanów, warunków i zasad korzystania z tych 

przystanków oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z nich.  
 

9. Uchwała Nr VI/42/19 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pacanów w 2019 r.  
 

10. Uchwała Nr VI/43/19 w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć 

pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy 

zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pacanów.  
 

11. Uchwała Nr VI/44/19 w sprawie regulaminu ustalającego kryteria i tryb przyznawania 

nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę 

Pacanów.  
 

12. Uchwała Nr VI/45/19 w sprawie zmiany uchwały Nr IV/32/18 Rady Gminy Pacanów                           

z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Pacanów.  
 

13. Uchwała Nr VI/46/19 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych 

niepublicznym przedszkolom oraz innym formom wychowania przedszkolnego 

prowadzonych na terenie Gminy Pacanów, trybu kontroli prawidłowości pobrania                             

i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczania ich wykorzystania.  

14. Uchwała Nr VI/47/19 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty                                    

za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.  

http://bip.pacanow.pl/pliki/2019_uchwala_36.pdf
http://bip.pacanow.pl/pliki/2019_uchwala_36.pdf
http://bip.pacanow.pl/pliki/2019_uchwala_36.pdf
http://bip.pacanow.pl/pliki/2019_uchwala_36.pdf
http://bip.pacanow.pl/pliki/2019_uchwala_36.pdf
http://bip.pacanow.pl/pliki/2019_uchwala_37.pdf
http://bip.pacanow.pl/pliki/2019_uchwala_38.PDF
http://bip.pacanow.pl/pliki/2019_uchwala_39.pdf
http://bip.pacanow.pl/pliki/2019_uchwala_40.PDF
http://bip.pacanow.pl/pliki/2019_uchwala_41.pdf
http://bip.pacanow.pl/pliki/2019_uchwala_42.pdf
http://bip.pacanow.pl/pliki/2019_uchwala_43.pdf
http://bip.pacanow.pl/pliki/2019_uchwala_44.pdf
http://bip.pacanow.pl/pliki/2019_uchwala_45.pdf
http://bip.pacanow.pl/pliki/2019_uchwala_46.pdf
http://bip.pacanow.pl/pliki/2019_uchwala_47.pdf
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15. Uchwała Nr VI/48/19 w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego i od 

nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia 

za inkaso.  
 

16. Uchwała Nr VII/49/19 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Pacanów na lata 2019-2030. 
 

17. Uchwała Nr VII/50/19 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2019 rok.  
 

18. Uchwała Nr VII/51/19 w sprawie przystąpienia do aktualizacji Gminnego Programu 

Rewitalizacji dla Gminy Pacanów na lata 2016-2025. 
 

19. Uchwała Nr VII/52/19 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie 

gminy środków stanowiących fundusz sołecki. 
 

20. Uchwała Nr VIII/53/19 W sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2019 rok.  
 

21. Uchwała Nr VIII/54/19 w sprawie zawarcia porozumienia o wspólnym przygotowaniu                      

i przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zakup                                  

i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej 

Energii Elektrycznej. 
 

22. Uchwała Nr IX/55/19 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Pacanów na lata 2019-2030. 
 

23. Uchwała Nr IX/56/19 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2019 rok.  
 

24. Uchwała Nr IX/57/19 w sprawie zmiany uchwały Nr IV/29/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. 

dotyczącej ustalenia wysokości diet dla radnych, przewodniczących organów 

wykonawczych jednostek pomocniczych gminy za udział w pracach w organach rady 

gminy oraz ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych. 
 

25. Uchwała Nr IX/58/19 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla 

członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Pacanów za udział                                 

w działaniu ratowniczym i szkoleniu pożarniczym.  
 

26. Uchwała Nr IX/59/19 w sprawie przekazania przyczepki podłodziowej będącej                                           

w użyczeniu jednostce OSP Oblekoń dla gm. Wiślica. 
 

27. Uchwała Nr IX/60/19 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Pacanów oraz określenia granic obwodów publicznych 

szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.  
 

28. Uchwała Nr IX/61/19 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej mienia 

komunalnego. 
 

29. Uchwała Nr IX/62/19 w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od 

jednorazowej opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów 

zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów i wysokości 

stawek procentowych tych bonifikat. 
 

30. Uchwała Nr IX/63/19  zmieniająca uchwałę nr XIV/68/15 z dnia 18 września 2015 r.                           

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu.  
 

http://bip.pacanow.pl/pliki/2019_uchwala_48.pdf
http://bip.pacanow.pl/pliki/2019_uchwala_49.PDF
http://bip.pacanow.pl/pliki/2019_uchwala_50.pdf
http://bip.pacanow.pl/pliki/2019_uchwala_51.PDF
http://bip.pacanow.pl/pliki/2019_uchwala_52.PDF
http://bip.pacanow.pl/pliki/2019_uchwala_53.pdf
http://bip.pacanow.pl/pliki/2019_uchwala_54.PDF
http://bip.pacanow.pl/pliki/2019_uchwala_55.PDF
http://bip.pacanow.pl/pliki/2019_uchwala_56.pdf
http://bip.pacanow.pl/pliki/2019_uchwala_57.PDF
http://bip.pacanow.pl/pliki/2019_uchwala_58.pdf
http://bip.pacanow.pl/pliki/2019_uchwala_59.PDF
http://bip.pacanow.pl/pliki/2019_uchwala_60.pdf
http://bip.pacanow.pl/pliki/2019_uchwala_61.PDF
http://bip.pacanow.pl/pliki/2019_uchwala_62.PDF
http://bip.pacanow.pl/pliki/2019_uchwala_63.pdf
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31. Uchwała Nr IX/64/19 w sprawie pozbawienia kategorii drogi publicznej (gminnej) poprzez 

wyłączenie z użytkowania na terenie gminy Pacanów.  
 

32. Uchwała Nr IX/65/19 zmieniająca uchwałę nr XVI/82/04 z dnia 30 stycznia 2004r                             

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.  
 

33. Uchwała Nr X/66/19 w sprawie nadania nazwy ronda na skrzyżowaniu dróg krajowych                    

nr 73 i 79 w miejscowości Słupia Gmina Pacanów.  
 

34. Uchwała Nr X/67/19 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2019 rok.  
 

35. Uchwała Nr XII/68/19 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Pacanów 

wotum zaufania. 
 

36. Uchwała Nr XII/69/19  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2018 r.  
 

37. Uchwała Nr XII/70/19 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Pacanów 

absolutorium za realizację budżetu gminy w 2018 r.  
 

38. Uchwała Nr XII/71/19 w sprawie zmiany Uchwały nr XVII/82/15 Rady Gminy Pacanów 

z dnia 17 listopada 2015r w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty.  
 

39. Uchwała Nr XII/72/19 zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2019 rok.  
 

40. Uchwała Nr XII/73/19 w sprawie zawarcia porozumienia między jednostkami samorządu 

terytorialnego w sprawie wspólnego przygotowania i przeprowadzenia postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego na kompleksową dostawę gazu ziemnego w ramach 

Grupy Zakupowej Gazu Ziemnego. 
 

41. Uchwała Nr XII/74/19 w sprawie wyrażenia zgody na najem na okres 5 lat w trybie 

bezprzetargowym lokalu użytkowego (garażu) stanowiącego własność Gm. Pacanów 

położonego przy ul. Mlecznej 47 w Pacanowie. 
 

42. Uchwała Nr XII/75/19 w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od 

jednorazowej opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów 

zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów i wysokości 

stawek procentowych tych bonifikat dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Busku-Zdroju. 
 

43. Uchwała Nr XII/76/19 w sprawie zmiany uchwały Nr IV/31/18 z dnia 28.XII.2018 r.                        

w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania 

„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. 
 

44. Uchwała Nr XIII/77/19 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Pacanów na lata 2019-2030. 
 

45. Uchwała Nr XIII/78/19 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2019 rok.  

 

46. Uchwała Nr XIII/79/19 w sprawie zawarcia porozumienia o wspólnym przygotowaniu                       

i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii 

elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej. 
 

47. Uchwała Nr XIV/80/19 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Pacanów na lata 2019-2030. 

http://bip.pacanow.pl/pliki/2019_uchwala_64.pdf
http://bip.pacanow.pl/pliki/2019_uchwala_65.pdf
http://bip.pacanow.pl/pliki/2019_uchwala_66.pdf
http://bip.pacanow.pl/pliki/2019_uchwala_67.pdf
http://bip.pacanow.pl/pliki/2019_uchwala_68.PDF
http://bip.pacanow.pl/pliki/2019_uchwala_69.pdf
http://bip.pacanow.pl/pliki/2019_uchwala_70.pdf
http://bip.pacanow.pl/pliki/2019_uchwala_71.pdf
http://bip.pacanow.pl/pliki/2019_uchwala_72.pdf
http://bip.pacanow.pl/pliki/2019_uchwala_73.PDF
http://bip.pacanow.pl/pliki/2019_uchwala_74.PDF
http://bip.pacanow.pl/pliki/2019_uchwala_75.PDF
http://bip.pacanow.pl/pliki/2019_uchwala_76.PDF
http://bip.pacanow.pl/pliki/2019_uchwala_77.PDF
http://bip.pacanow.pl/pliki/2019_uchwala_78.pdf
http://bip.pacanow.pl/pliki/2019_uchwala_79.pdf
http://bip.pacanow.pl/pliki/2019_uchwala_80.PDF
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48. Uchwała Nr XIV/81/19 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2019 rok.  
 

49. Uchwała Nr XIV/82/19 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej                             

w Pacanowie. 
 

50. Uchwała Nr XIV/83/19 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej                       

w Wójczy. 
 

51. Uchwała Nr XIV/84/19 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej                        

w Słupi. 
 

52. Uchwała Nr XIV/85/19 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii kategorii drogi publicznej 

(gminnej) i ustalenia ich przebiegu.  
 

53. Uchwała Nr XIV/86/19 w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji nowych przystanków 

komunikacyjnych na terenie gminy Pacanów. 
 

54. Uchwała Nr XIV/87/19 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków 

komunikacyjnych w Gminie Pacanów, warunków i zasad korzystania z tych 

przystanków oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z nich.  
 

55. Uchwała Nr XIV/88/19 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na lat 10 w trybie 

bezprzetargowym działki nr 65/19 o pow. 2,6398 ha położonej w Karsach Małych 

gmina Pacanów. 
 

56. Uchwała Nr XIV/89/19 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać 

przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w 

zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla zwierząt, 

a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.  
 

57. Uchwała Nr XV/90/19 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Pacanów na lata 2019-2030. 
 

58. Uchwała Nr XV/91/19 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2019 rok.  
 

59. Uchwała Nr XVI/92/19 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru 

podatku rolnego na 2020 rok.  
 

60. Uchwała Nr XVI/93/19 w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/32/18 Rady Gminy Pacanów                    

z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Pacanów.  
 

61. Uchwała Nr XVI/94/19 w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy Gminy 

Pacanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego w roku 2020-2025. 
 

62. Uchwała Nr XVI/95/19 w sprawie przyjęcia projektu zmiany Regulaminu dostarczania 

wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pacanów, w celu przekazania go                        

do zaopiniowania organowi regulacyjnemu. 
 

63. Uchwała Nr XVI/96/19 w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/71/19 Rady Miejskiej                                

w Pacanowie z dnia 27 czerwca 2019 w sprawie wyboru metody opłaty                                               

za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz ustalenia wysokości stawki takiej 

opłaty.  

http://bip.pacanow.pl/pliki/2019_uchwala_81.PDF
http://bip.pacanow.pl/pliki/2019_uchwala_82.PDF
http://bip.pacanow.pl/pliki/2019_uchwala_83.PDF
http://bip.pacanow.pl/pliki/2019_uchwala_84.PDF
http://bip.pacanow.pl/pliki/2019_uchwala_85.PDF
http://bip.pacanow.pl/pliki/2019_uchwala_86.PDF
http://bip.pacanow.pl/pliki/2019_uchwala_87.PDF
http://bip.pacanow.pl/pliki/2019_uchwala_88.PDF
http://bip.pacanow.pl/pliki/2019_uchwala_89.PDF
http://bip.pacanow.pl/pliki/2019_uchwala_90.PDF
http://bip.pacanow.pl/pliki/2019_uchwala_91.pdf
http://bip.pacanow.pl/pliki/2019_uchwala_92.pdf
http://bip.pacanow.pl/pliki/2019_uchwala_93.pdf
http://bip.pacanow.pl/pliki/2019_uchwala_94.pdf
http://bip.pacanow.pl/pliki/2019_uchwala_95.PDF
http://bip.pacanow.pl/pliki/2019_uchwala_96.PDF
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64. Uchwała Nr XVI/97/19 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty                             

za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.  
 

65. Uchwała Nr XVI/98/19 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2019 rok.  
 

66. Uchwała Nr XVI/99/19 w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji nowych przystanków 

komunikacyjnych na terenie gminy Pacanów. 
 

67. Uchwała Nr XVII/100/19 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Pacanów na lata 2019-2030. 
 

68. Uchwała Nr XVII/101/19 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2019 rok. 
 

69. Uchwała Nr XVII/102/19 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki                              

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii                              

w Gminie Pacanów na 2020 r. 
 

70. Uchwała Nr XVII/103/19 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pacanów 

na lata 2020-2030. 
 

71. Uchwała Nr XVII/104/19 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pacanów na 2020 rok. 

 

 

 

 

http://bip.pacanow.pl/pliki/2019_uchwala_97.PDF
http://bip.pacanow.pl/pliki/2019_uchwala_98.PDF
http://bip.pacanow.pl/pliki/2019_uchwala_99.PDF
http://bip.pacanow.pl/pliki/2019_uchwala_100.PDF
http://bip.pacanow.pl/pliki/2019_uchwala_101.pdf
http://bip.pacanow.pl/pliki/2019_uchwala_102.PDF
http://bip.pacanow.pl/pliki/2019_uchwala_103.PDF
http://bip.pacanow.pl/pliki/2019_uchwala_104.pdf
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VII Współpraca z innymi społecznościami samorządowymi 

 

W 2009 roku Gmina pacanów przystąpiła do Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania pn. 

,,LGR Świętokrzyski Karp” 

Od 2015 roku Gmina Pacanów jest członkiem stowarzyszenia LGD Królewskie Ponidzie.  

Królewskie Ponidzie” jako Lokalna Grupa Działania  powstała w wyniku fuzji LGD 

Stowarzyszenie „G5” i LGD „Słoneczny Lider” przy akcesie gmin Tuczępy i Gnojno. W 

okresie programowania 2007-2013 obie grupy wybrane były do wdrażania Lokalnych 

Strategii Rozwoju . Polem działania LGD „Królewskie Ponidzie” jest obszar 8 gmin: Busko-

Zdrój, Stopnicę, Pacanów, Nowy Korczyn, Wiślicę, Solec-Zdrój, Gnojno i Tuczępy i pokrywa 

się administracyjnie z obszarem powiatu buskiego w województwie świętokrzyskim. 

W 2011 roku gmina Pacanów przystąpiła do Związku Stowarzyszeń pn. Regionalna 

Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego. 

VIII. Bezpieczeństwo Publiczne 

 

UMiG Pacanów realizuje zadania: 

 wynikające z ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony 

oraz innych ustaw i rozporządzeń wykonawczych do w/w ustawy, 

 współpracuje z WKU w Busku-Zdroju ( przeprowadzono kwalifikację wojskową 

rocznika 2000 w dniach 6  marzec 2019 dla mężczyzn oraz 14 marzec 2019 dla 

kobiet, propagowano na stronie urzędowej informacje dotyczące tworzenia Wojsk 

Obrony Terytorialnej oraz informacje dotyczące naboru do zasadniczej służby 

wojskowej) 

 współpracuje z Wydziałem bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ŚUW w 

Kielcach ( w zakresie szkoleń obronnych, pozamilitarnych przygotowań obronnych, 

kontroli problemowych, świadczeń rzeczowych i osobistych, Akcji Kurierskiej, 

Stałego Dyżuru, przygotowań pozamilitarnych do realizacji zadań wynikających z 

obowiązku państwa-gospodarza (HNS) oraz innych zadań wynikających za stałej 

współpracy ).  

W dniu 30.10.2019r. przeprowadzono gminne ćwiczenie obronne pt.:  
„Kierowanie realizacją zadań obronnych w zakresie osiągania gotowości obronnej 

czasu kryzysu – przemieszczenie na ZMP” 

 współpracuje ze Starostwem Powiatowym w Busku-Zdroju ( w zakresie opracowania 

Planu działania obrony cywilnej; aktualizacji bazy danych HNS, bazy personelu 

medycznego i bazy łóżkowej;  współpraca w zakresie Stałego Dyżuru; współpraca w 

zakresie systemu wykrywania zagrożenia  i alarmowania; uczestnictwo w obradach 

zespołu ds. bezpieczeństwa publicznego; inne zadania wynikające ze stałej 

współpracy), 

 powołano Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego ( w 2019 roku GZZK zwoływał 

posiedzenie 7 razy ; z budżetu Zarządzania Kryzysowego wydano 49.439,28 zł na 

przeprowadzenie akcji przeciwpowodziowej w maju 2019r. Ponadto ze środków 
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Zarzadzania Kryzysowego wydano kwotę 14.655.47 zł na akcję odkomarzania po 

powodzi majowej. 

  przeznaczono środki na usunięcie negatywnych skutków nawalnych deszczy w 

infrastrukturze drogowej na terenie Gminy Pacanów; przeznaczono środki na 

udmulenie rowów po nawalnych deszczach oraz wyłożenie skarpy rowu o nr ew. gr. 

411/2 płytami ażurowymi.  

Łączny koszt akcji przeciwpowodziowej w 2019r wyniósł 90.061,42 zł 
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Ochotnicze Straże Pożarne 

W gm. Pacanów prężnie  funkcjonuje 11 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z czego 3 

jednostki włączone są do KSRG. Głównymi celami statutowymi tych stowarzyszeń jest: 

1. zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i 

stowarzyszeniami. 

2. Branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń 

ekologicznych związanych z ochrona środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń. 

3. Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz 

sposobach ochrony przed nimi. 

4. Rozwijanie wśród członków Ochotniczej Straży Pożarnej kultury fizycznej i sportu oraz 

prowadzenie działalności kulturalno - oświatowej i rozrywkowej. 

5. Uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach samorządowych i przedstawicielskich. 

6. Wykonywanie innych żądań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz 

niniejszego statutu.  

Łączna ilość wyjazdów do akcji ratowniczych w roku 2019 wyniosła 170.  Na działalność 

OSP Gminy Pacanów w budżecie gm. Pacanów zabezpieczono kwotę 145 000,00 zł.  
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IX. Zadania oświatowe Gminy Pacanów w 2019r 

1. Stan organizacji i baza lokalowa. 

W roku 2019 Gmina Pacanów była organem prowadzącym 2 przedszkoli i 4 szkół 

podstawowych. Liczba uczniów i wychowanków w poszczególnych szkołach i placówkach 

wynosiła następująco: 

a) Samorządowe Przedszkole w Pacanowie: 

- od 1 stycznia do 31 sierpnia - 82 wychowanków, w tym 26 wychowanków kl. „0”, 

- od 1 września do 31 grudnia – 103 wychowanków, w tym 24 wychowanków kl. „0”,  

b) Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Pacanowie: 

- od 1 stycznia do 31 sierpnia – 295 uczniów, w tym 39 uczniów gimnazjum, 

- od 1 września do 31 grudnia –   245 uczniów,  

c) Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Ratajach Słupskich –  

- od 1 września do 31 grudnia – 226 uczniów, w tym 32 uczniów gimnazjum,  20 

wychowanków klasy ,,0” i 16 wychowanków klasy poniżej „0”, 

- od1 stycznia do 31 sierpnia – 196 uczniów, w tym 16 wychowanków klasy ,,0” i                    

21 wychowanków klasy poniżej „0”, 

d) Zespół Publicznych Placówek Oświatowych w Wójczy (Szkoła Podstawowa i 

Samorządowe Przedszkole): 

- od 1 stycznia do 31 sierpnia – 120 uczniów, w tym 12 wychowanków klasy ,,0” i 32 

wychowanków klasy poniżej „0”, 

- od 1 września do 31 grudnia –   120 uczniów, w tym 9 wychowanków klasy ,,0” i 33 

wychowanków klasy poniżej „0”, 

e) Szkoła Podstawowa im. Fundacji Zofii i Władysława Pokusów Wspierania Edukacji 

Młodzieży Wiejskiej w Oblekoniu: 

- od 1 stycznia do 31 sierpnia – 48 uczniów, w tym 10 wychowanków kl.”0”, 

- od 1 września do 31 grudnia –   50 uczniów, w tym 8 wychowanków kl.”0”, 
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W roku 2019 sieć przedszkoli, szkół  podstawowych nie uległa zmianie. Sieć szkół 

zabezpieczała w pełni aktualne potrzeby mieszkańców gminy. Nieliczna grupa uczniów z 

terenu naszej gminy uczyła się w placówkach oświatowych sąsiednich gmin.  

2. Baza do działalności oświatowej. 

Placówki oświatowe prowadzone przez Gminę Pacanów funkcjonowały w 6 budynkach 

komunalnych.  

W roku 2019 w placówkach tych dokonano następujących zakupów, remontów i 

modernizacji: 

 

1) Samorządowe Przedszkole w Pacanowie – zakup dyplomów, podarunków dla dzieci na 

koniec roku szkolnego – 585,00 zł - ze środków zewnętrznych, przygotowanie 

uroczystości otwarcia nowego przedszkola – 550,00 zł - środki zewnętrzne, zakup 

drzewek na plac zabaw – 290,00 zł – Rada Rodziców, dwa drzewka – darowizna, zakup 

wykładziny dywanowej na salę rekreacyjno-sportową – 3000,00 zł – Rada Rodziców, 

zakup pomocy dydaktycznych – 2000,00 zł – Rada Rodziców, zorganizowanie Dnia 

Dziecka – 1100,00 zł – Rada Rodziców. Rodzice uczestniczyli w przeprowadzce do 

nowego   przedszkola i w  przygotowaniu przedszkola do otwarcia. Kampania 

edukacyjna „Bezpieczne wakacje – wypoczynek bez ryzyka” – 1000,00 zł - Gminna 

Komisja Antyalkoholowa. W grudniu 2019r.  z „Kiermaszu stroików świątecznych” 

pozyskano od sponsorów 2780,00 zł ; 

Z budżetu przedszkola zakupiono: rolety plisy do sześciu sal dydaktycznych – 

10 300,00, akcesoria sanitarne do łazienek i na kuchnię - 4200,00 zł, garnki i drobny 

sprzęt na kuchnię 1800,00 zł. Założono monitoring wizyjny zewnętrzny – 6362,79 zł.,  

telefon stacjonarny i internet.  

 

2) Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Pacanowie –kontynuacja projektu 

Erasmus Plus ( międzynarodowy projekt wymiany młodzieży) - 143 463,00 zł; 

kontynuacja projektu Nowoczesna szkoła: zakup pomocy do integracji sensorycznej, do 

zajęć informatycznych i matematyczno-przyrodniczych – 30849,07zł;  Grant z Mbanku  

na realizację edukacyjnego projektu matematycznego - 5000 zł; wykonano remont 

sanitariatów na parterze – 57120 zł z budżetu szkoły; wykonano naprawy pokrycia 

dachowego i wykładziny na podłodze sali gimnastycznej - ze środków odszkodowania 

– 9000zł; wymieniono oświetlenia w 2 salach lekcyjnych - 2000 zł – sponsor; zakupiono 

meble do sali biologiczno-chemicznej - 2000 zł – rodzice; wymieniono 4 drzwi do sal 

lekcyjnych na parterze - 4000 zł – sponsor; zakupiono sprzęt muzyczny na zajęcia do 

sali gimnastycznej - 1000 zł – sponsor; zakupiono drukarkę kolorową - 650 zł – sponsor;  

w ramach poddziałania 7.4 RPO woj. Świętokrzyskiego – wyposażono w nowoczesny 

sprzęt 2 pracownie komputerowe - koszt 75 634 zł; założono rolety w sali nr 4, 5, 9 i 22 

oraz zakupiono radioodtwarzacz do sali nr 4 - koszt – 4400 zł(rodzice uczniów) oraz 

wymalowano 5 sal lekcyjnych- 10 000 tys. zł, również sfinansowane przez rodziców; 
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wygrana w konkursie OSE(ogólnopolska sieć edukacyjna)- 16 laptopów z szafą i 

urządzeniem dostępowym 

o wartości 63 660 zł. 

 

3) Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Ratajach Słupskich – zakup komputerów do 

pracowni informatycznej w ramach projektu Szkolne Pracownie Informatyczne 

Województwa Świętokrzyskiego (e-Pracownie WŚ)  kwota 75 634,80 zł, Urząd 

Marszałkowski), Zestaw Robotów Edukacyjnych do nauki programowania 1068,00 zł 

(darowizna) , montaż napędu bramy 1499,00 zł (budżet), naprawa drzwi w sanitariatach  

na sali gimnastycznej 465,18 zł (budżet), remont łazienek 993,34 zł (budżet) , 

wynagrodzenie za usługę 900,00 zł (środki pozabudżetowe), wymiana szyby 250,00 zł 

(budżet),  zakup farb do malowania sal 259,84 zł (budżet), remont sali pod nową 

pracownię informatyczną 932,11 zł (budżet), zakup i montaż wykładziny  do nowej 

pracowni informatycznej 9451,21 (budżet), zakup urządzenia wielofunkcyjnego do sali 

lekcyjnej 557,60 zł (budżet),  zakup książek do biblioteki w ramach Narodowego 

Programu Rozwoju Czytelnictwa 15 000 zł (12000 z projektu, 3000,00 zł wkład 

własny- budżet),zakup pomocy dydaktycznych 499,62z ł (budźet), zakup plansz 

edukacyjnych 208,15 (budżet), zakup z subwencji oświatowej pomocy dla uczniów ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  4772,00 zł  

 

4) Zespół Publicznych Placówek Oświatowych w Wójczy - Zespół Publicznych Placówek 

Oświatowych w Wójczy - w okresie sprawozdawczym prowadzono bieżące prace 

konserwacyjne na terenie budynku placówki. Wszystkie te prace wykonano ze środków 

pozyskanych od sponsorów i we własnym zakresie, gdyż szkoła i przedszkole nie 

zatrudnia konserwatora. Pomieszczenia szkolne  przedszkolne, oraz tereny wokół 

placówek utrzymywane są w porządku, a o ich estetykę dbają uczniowie, nauczyciele , 

pracownicy obsługi i rodzice. 

W przedszkolu zakupiono materiały – wełnę mineralną na ocieplenie stropu – 4566,47 

zł i wymieniono okna – 17 300,00 zł ( budżet placówki); wszystkie pomoce 

dydaktyczne, maty edukacyjne i zestaw zabawek, środki czystości  zakupiono ze 

środków sponsorskich, wyjazdy wychowanków na wycieczki ufundowane zostały przez 

przewoźnika. W szkole nauczyciele pomalowali 4 sale lekcyjne, korytarz i salę 

gimnastyczną (zgodnie z zaleceniami Sanepidu). Zakupiono dwa monitory dotykowe 

za kwotę 17500,00 w ramach projektu „Aktywna tablica”. Dzięki środkom pozyskanym 

od sponsorów szkoła zakupiła dwa laptopy i sprzęt sportowy. 

 

5) Szkoła Podstawowa im. Fundacji Zofii i Władysława Pokusów Wspierania Edukacji 

Młodzieży Wiejskiej w Oblekoniu – wykonano remont sanitariatów w szatni ( położono 

kafelki, wymieniono muszle, zainstalowano nowe umywalki, krany, bojler do 

podgrzewania wody, pomalowano ściany, wymieniono oświetlenie, zamontowano 

dodatkowy grzejnik)- 5000zł  ( ze środków budżetowych i pozabudżetowych), 

przeprowadzono gruntowny remont  kosiarki spalinowej – 300 zł (ze środków 

pozabudżetowych), wymieniono oświetlenie w 3 salach lekcyjnych, wykładzinę 

dywanową w 3 salach lekcyjnych, wykładzinę pcv w 2 salach lekcyjnych - 4000zł ( ze 

środków pozyskanych przez Radę Rodziców, w tym darowizny Prezesa 

Nadwiślańskiego Banku Spółdzielczego w Solcu-Zdroju), zakupiono nowe stoliki i 

krzesełka do klasy O- 2200 zł (ze środków pozabudżetowych i budżetowych) zakupiono 
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szafy, stoliki uczniowskie, krzesełka uczniowskie, wymieniono 4 tablice szkolne- 

5500zł  (ze środków pozabudżetowych), zainstalowano tablicę interaktywną w kl. I- 

3200zł  (sponsorzy, środki budżetowe), założono rolety w 3 klasach - 500zł, ( 

sponsorzy), zakupiono drukarkę laserową- 400 zł – (sponsor), przygotowanie Dni 

Pokusowych - 3000 zł (sponsorzy, rodzice, pracownicy szkoły), w ramach kryteriów 

podziału 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019 zakupiono 

pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów 

przyrodniczych w szkołach podstawowych na kwotę 55 443zł, zakup nagród dla 

wyróżniających się uczniów- 1000 zł (Fundacja Wspierania Edukacji Młodzieży 

Wiejskiej), bieżące prace konserwacyjne – we własnym zakresie. 

6)  

3. Kadra i system doskonalenia zawodowego. 

W roku 2019 w szkołach prowadzonych przez Gminę Pacanów pracowało na dzień:  

1 stycznia 2019 r. 64 nauczycieli pełnozatrudnionych i  39 niepełnozatrudnionych, 1 września 

2019r. 66 nauczycieli pełnozatrudnionych 37 niepełnozatrudnionych. Dla zabezpieczenia 

odpowiedniego poziomu nauczania w roku 2019 zgodnie z wymogami prawa 

i potrzebami poczyniono nakłady w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli. W okresie 

roku 2019 formami dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli były studia 

podyplomowe, szkolenia rad pedagogicznych, kursy kwalifikacyjne i warsztaty, publikacje i 

programy komputerowe.  

System doskonalenia zawodowego nauczycieli pośrednio wspierany był przez obowiązujący 

system awansów zawodowych. Liczba nauczycieli według stopni awansu zawodowego 

nauczycieli na koniec roku 2019 przedstawia się następująco: nauczycieli dyplomowanych – 

64 nauczycieli mianowanych – 24, nauczycieli kontraktowych – 12, nauczycieli stażystów – 3. 

 

4. Poziom nauczania. 

Osiągnięcia uczniów są wynikiem nauczania i uczenia się. W znacznym stopniu zależą od 

zdolności 

i aspiracji, ale także środowiska rodzinnego. Badanie postępów edukacyjnych i osiągnięć 

uczniów może przybierać różne formy. Najczęściej są to sprawdziany wewnętrzne i zewnętrzne 

oraz konkursy przedmiotowe. 

Miernikiem poziomu nauczania w szkołach podstawowych  jest egzamin gimnazjalny dla klas 

gimnazjalnych składający się z trzech części: humanistycznej, matematyczno – przyrodniczej i 

językowej oraz egzamin ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. 

Wyniki egzaminu gimnazjalnego na terenie gminy Pacanów, powiatu buskiego, województwa 

świętokrzyskiego i kraju kształtowały się następująco: 

 

LP. PRZEDMIOT SP 

PACANÓW 

SP RATAJE GMINA 

Wyniki egzaminu w % punktów 

1. Część humanistyczna z 

zakresu historii i wiedzy o 

społeczeństwie 

59 65 62 

2. Część humanistyczna z 

zakresu języka polskiego 

63 68 65 

3. Część matematyczno-

przyrodnicza z zakresu 

matematyki 

37 43 40 
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4. Część matematyczno-

przyrodnicza z zakresu 

przedmiotów przyrodniczych 

47 47 47 

5. Egzamin z języka 

angielskiego  

 

55 54 54 

6. Egzamin z języka 

angielskiego poziom 

rozszerzony 

37 38 37 

 

 

LP. 

PRZEDMIOT POWIAT 

BUSKI 

WOJEWÓDZTWO 

ŚWIETOKRZYSKIE 

KRAJ 

Wyniki egzaminu w % punktów 

1. Część humanistyczna z 

zakresu historii i wiedzy o 

społeczeństwie 

59 58 59 

2. Część humanistyczna z 

zakresu języka polskiego 

62 63 63 

3. Część matematyczno-

przyrodnicza z zakresu 

matematyki 

39 42 43 

4. Część matematyczno-

przyrodnicza z zakresu 

przedmiotów 

przyrodniczych 

47 49 49 

5. Egzamin z języka 

angielskiego (poziom 

podstawowy) 

62 66 68 

6. Egzamin z języka 

angielskiego (poziom 

rozszerzony) 

46 50 53 

 

Wyniki egzaminu ósmoklasisty na terenie gminy Pacanów, powiatu buskiego, województwa 

świętokrzyskiego i kraju kształtowały się następująco: 

 

Lp. Przedmiot SP Pacanów SP Rataje SP Wójcza Gmina 

Wyniki egzaminu w % punktów 

1 Język angielski 53 42 34 47 

2 Matematyka 39 46 31 40 

3 Język polski 68 65 50 65 

 

LP. PRZEDMIOT POWIAT 

BUSKI 

WOJEWÓDZTWO 

ŚWIETOKRZYSKIE 

KRAJ 

Wyniki egzaminu w % punktów 

1. Język angielski 55 57 59 

2. Matematyka 44 44 45 

3. Język polski 66 63 63 
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5. Sukcesy uczniów. 

Rok 2019 był kolejnym okresem, w którym uczniowie osiągali sukcesy w różnych 

dziedzinach życia szkolnego.   

 

 

Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w Pacanowie 

1. Ogólnopolski Młodzieżowy  Konkurs Filatelistyczny „ Od Unii 

Lubelskiej do Unii europejskiej ”. 

X miejsce w finale 

krajowym –  

2. Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego Udział ucznia w II 

etapie 

3 Turniej „ Z podwórka na stadion. O puchar Tymbarku” II miejsce w 

województwie 

4 Konkurs Plastyczne: szkolne, gminne , powiatowe, PSP, KRUS,  

Konkurs geologiczno- środowiskowy: Potęga żywiołów Ziemi” 

Wielu laureatów 

2. Powiatowy Konkurs Mitologiczny 

Konkurs literacki „Skrzydłem wiatru pisane”  

Laureat-IV miejsce 

finalista 

3. Ogólnopolski Konkurs ”Gaz ziemny- pewnie i bezpiecznie” Wyróżnienie dla 

klasy VII b 

4. Finały wojewódzkich i powiatowych zawodów w piłce nożnej 

dziewcząt i chłopców w różnych turniejach 

finaliści 

5. Turniej BRD III miejsce w 

powiecie 

6. Udział w bajkowym korowodzie podczas  

16 Festiwalu Kultury Dziecięcej. 

1 miejsce 

7. Wojewódzkie i powiatowe w konkursy plastyczne, w tym : 

geologiczno–środowiskowy, ekologiczny. 

Wielu laureatów 

8. Gminny Konkurs Wiedzy o samorządzie terytorialnym. II i III miejsca SP,  

I miejsce gimnazjum 

9 Finały wojewódzkich i powiatowych zawodów w piłce nożnej 

dziewcząt i chłopców w różnych turniejach 

finaliści 

10 Ogólnopolski Konkurs  #OSE Wyzwanie Nagroda główna dla 

szkoły 

11.  Konkurs „Zakodowane święta z Etwinning” laureat 

12. Dwutygodniowy Wyjazd Edukacyjny do Wisły w ramach programu 

„Turnus Uśmiechu” organizowany przez fundację ING. 

 Główna nagroda w 

projekcie 

konkursowym o 

wartości 100 tys. 

złotych 

Samorządowe Przedszkole w Pacanowie 

1. Przedszkolny konkurs plastyczny „Poznajemy zawody”, „Nie pal przy 

mnie, proszę”!, „Stroik  świąteczny”. 

Udział dzieci w 

konkursie 

2.  Międzygminny konkurs ekologiczny „Eko-Marzanna” Udział w konkursie 

3. Gminny konkurs recytatorski „ W krainie przyjaźni i dobrych manier” III miejsce 

4. Konkurs „Zbieraj- wygrywaj”- ( zbieranie zużytych baterii) 

zorganizowana przez ZGOK w Rzędowie 

Udział  

Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Ratajach Słupskich 

1. Powiatowy Konkurs  „100 Lat Niepodległości” w kategorii plakat I miejsce  

2. Gminny Konkurs Wiedzy „Drogi Polaków do Niepodległości” I miejsce 
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3. Ogólnopolski Konkurs Literacki „Moja Niepodległa za 20 lat„ Tytuł laureata 

4. Powiatowy Konkurs „Co musisz wiedzieć o HIV i AIDS” III miejsce 

5. Konkurs plastyczny „Moja Ekogmina”  I miejsce 

6. Ogólnopolski Konkurs Polonistyczny  „Fraszka” Dyplom wyróżnienia 

7. Ogólnopolski Konkurs Polonistyczny  „Fraszka” Bardzo dobry wynik 

8. Konkurs plastyczny „Święto Narodu po długiej nocy cierpień” IPN I miejsce, 

wyróżnienie 

9. XVI Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z historii  laureat 

10. VII Ogólnopolski Konkurs Czytelniczo-Literacki (kategoria praca 

styczna) 

I miejsce 

11. VII Ogólnopolski Konkurs Czytelniczo-Literacki (kategoria- test) I miejsce w 

województwie 

12. Ogólnopolski Konkurs „Alfik Historyczny” laureat 

13. Ogólnopolski Konkurs Fizyczny „Eureka” Wyróżnienie  

14. Ogólnopolski Konkurs Fizyczny „Eureka” Bardzo dobry wynik 

15. VIII Ogólnopolski Konkurs historyczno-literacki  Polskie więźniarki w 

Ravensbruk pod patronatem dr Wandy Półtawskiej  

udział 

16. 

 

Konkurs „Herosi Niepodległej”  III miejsce, I miejsce 

17. Konkurs Plastyczny na plakat  „Przerwane dzieciństwo. Wojna i 

dzieci” 

udział 

18. Ogólnopolski Konkurs z języka angielskiego World of Languages wyróżnienie  

19. Ogólnopolski Konkurs z języka angielskiego World of Languages dyplom 

20. 

 

Ogólnopolska Olimpiada Przedmiotowa z Języka Angielskiego 

„Olimpus”  

Laureat, bardzo 

dobry wynik 

21. Ogólnopolski konkurs wiedzy pożarniczej „Młodzież zapobiega 

pożarom”  - etap gminny 

I miejsce 

22. Konkurs przedmiotowy z matematyki – II etap  dobry wynik 

23. Ogólnopolski konkurs literacki „Wzór osobowy godny naśladowania 

...” 

laureat 

24. Międzyświetlicowy konkurs plastyczny Jesienne fantazje” I miejsce ,II miejsce, 

wyróżnienie 

25. Ogólnopolski Konkurs Geograficzny „Geo- Planeta” bardzo bobry wynik 

26. Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Krąg”  bardzo dobry wynik 

27. Ogólnopolski Konkurs Wiedzy na temat zdrowia i jego ochrony 

„MEDITEST” 

laureat 

28. Powiatowy Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym I miejsce 

29. Wojewódzki Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym III miejsce  

30. Ogólnopolski Konkurs wiedzy nt. ekologii  i ochrony środowiska 

EKOTEST 

I miejsce – laureat, 

wyróżnienie  

31. Ogólnopolskie Dyktando Szkolne  5 ,8, 9 miejsce – 

laureat 

32. Ogólnopolski konkurs z matematyki „ZUCH” – Centrum Edukacji 

Szkolnej 

9 miejsce- laureat 

33. Ogólnopolski konkurs z języka polskiego „ZUCH” – Centrum 

Edukacji Szkolnej 

9 ,13  miejsce- 

laureat 

34. 

 

Ogólnopolski Konkurs  Ekologiczny                 „Eko-Planeta” bardzo dobry wynik 

35. Półfinał Wojewódzki Turnieju Dziecięca Piłka Ręczna II miejsce 
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36. Finał Powiatowy w Drużynowym Tenisie Stołowym I miejsce 

37. Półfinał Wojewódzki w Drużynowym Tenisie Stołowym IV miejsce 

38. Powiatowy Turniej w Indywidualnym Tenisie Stołowym       I miejsca                           

w swoich 

kategoriach 

wiekowych   

39. Powiatowy Turniej w Indywidualnym Tenisie Stołowym 

 

II miejsca w swoich 

kategoriach 

wiekowych 

40. Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora Szkoły w 

Ratajach Słupskich 

II miejsce 

41. Świąteczny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora Szkoły w 

Ratajach Słupskich 

II miejsce 

Szkoła Podstawowa im. Fundacji Zofii i Władysława Pokusów Wspierania Edukacji 

Młodzieży Wiejskiej w Oblekoniu 

1. Powiatowy Konkurs Literacki „ Skrzydłem wiatru pisane” 2 laureatki 

2. Konkurs plastyczny „ Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok” 

zorganizowany przez PPSP 

udział 

3. Konkurs „ Eko-Marzanna” II miejsce 

4. Gminny konkurs recytatorski „W krainie przyjaźni i dobrych słów” II miejsce 

5. Konkursy Plastyczne: szkolne, gminne , powiatowe, PSP, KRUS,  

 

laureaci ,udział 

6. Powiatowe Turnieje Tenisa Stołowego III miejsce udział 

7. Powiatowy turniej wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym III miejsce 

8. Przegląd Twórczości Ludowej „Jesień z folklorem” 

 

I miejsce 

9. Ogólnopolskie Dyktando Szkolne laureaci 

10. Konkurs Trzecioklasisty „The Best” 2 wyróżnienia 

11. Ogólnopolski Konkurs Młodych Erudytów laureat 

Zespół Publicznych Placówek Oświatowych w Wójczy 

   

1. Turniej Wiedzy Pożarniczej – etap gminny I  miejsce 

2. Turniej Wiedzy Pożarniczej – etap powiatowy udział 

3. Ogólnopolski konkurs Matematyczny „ PANGEA ”   Udział 10 osób –         

1 uczeń -laureat 

4 Ogólnopolski konkurs Matematyczny” Orzeł Matematyczny” Udział 10 osób –         

1 uczeń -laureat 

5 Gminny konkurs plastyczny „Herosi niepodległej” III miejsce 

6 Ogólnopolski konkurs plastyczno-techniczny „ Ptaki, zwierzaki i inne 

cudaki” 

I miejsce 

7 Powiatowy Konkurs Plastyczny „ Mój świat jest eko”  wyróżnienie 

8 Gminny konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym II miejsce i udział 2 

uczniów 

9 Konkurs Mitologiczny – etap gminny  I miejsce 

10 Konkurs Mitologiczny – etap powiatowy 1 uczeń laureat 

12 Konkurs Recytatorski „W krainie przyjaźni i dobrych słów”   etap gminny, 

udział w etapie 

powiatowym 
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13 Gminny Turniej  Halowej Piłki Nożnej  V miejsce 

14 Gminny Turniej piłki Nożnej dziewcząt i chłopców „O puchar 

Koziołka Matołka” 

II miejsce – 

dziewczęta 

II miejsce – chłopcy 

15 Powiatowy Konkurs Plastyczny „ Rodzina w 100-lecie 

NIEPODLEGŁOŚCI” 

I miejsce 

16 Wojewódzki Konkurs „ Ekologia, my i region, w którym żyjemy”  udział 

17 Ogólnopolski projekt „Przytulam bo lubię”  udział 4 

wychowanków 

18 Ogólnopolski konkurs plastyczny „ Moja Kartka Walentynkowa” wyróżnienie 

19 Ogólnopolski konkurs plastyczny” EKO ozdoba bożonarodzeniowa”  II miejsce 

20 Powiatowy konkurs literacki „ Skrzydłem wiatru pisane”   Udział 1 ucznia 

21 Ogólnopolski projekt „Przytulam bo lubię”  udział 4 

wychowanków; 

22 Ogólnopolski konkurs plastyczny” Uśmiech dziecka” – udział 2 

wychowanków 

23 Międzynarodowy konkurs języka angielskiego” The Big Challenge” 1 wyróżnienie i               

udział 12  uczniów 

24 szkolny, gminny i powiatowy konkurs recytatorski „W krainie 

przyjaźni i dobrych słów” 

Etap powiatowy – 

udział  

25 Eko-Marzanna” – konkurs plastyczny udział dzieci z grupy 

3,4–latków– 23 

dzieci; 

26 „Moja wymarzona złota rybka” – konkurs plastyczny  – udział 5 dzieci; 

27 „Mój wymarzony lizak” – konkurs plastyczny  – udział – 5 dzieci; 

28 II Przeglądu Kolęd i Pastorałek „Anielskie Kolędowanie”  udział 1 uczeń 

29 Ogólnopolski projekt edukacyjny wspierający rozwój czytelnictwa 

wśród uczniów klas 1-3 pod hasłem „ Czytam z klasą lekturki spod 

chmurki” 

Udział 11 uczniów 

 

6. Stan realizacji zadań oświatowych gminy na rzecz uczniów i szkół 

W roku 2019 realizowano szereg zadań wynikających z ustawowych obowiązków gminy na 

rzecz uczniów i szkół. Najważniejszym zrealizowanym zadaniem gminy było zabezpieczenie 

środków finansowych na prowadzenie działalności, w tym wynagrodzenie pracowników i 

eksploatacje budynków szkoły.  

Realizując obowiązki wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. 

U. z 2019 r., poz. 1148 z póżn. zm.) dowożono uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę 

Pacanów, dowożono uczniów niepełnosprawnych do Niepublicznego Ośrodka Opiekuńczo-

Wychowawczego w Kupieninie i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Broninie 

oraz zrefundowano rodzicom wydatki związane z dowożeniem dziecka niepełnosprawnego do 

najbliższej szkoły zapewniającej kształcenie. 

Zgodnie z art. 90b i 90m ustawy o systemie oświaty wspomagano uczniów w formie 

stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych. Z tej formy pomocy korzystali uczniowie szkół 

podstawowych oraz szkół średnich zamieszkujących teren gminy Pacanów. Kryterium 
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dochodowe uprawniające do uzyskania pomocy określone było ustawowo w kwocie 528,00 zł 

na członka rodziny miesięcznie. W ramach pomocy materialnej dla uczniów wypłacono w roku 

szkolnym 2019 kwotę 149482,09 zł, (wkład własny gminy wynosił 10% wartości świadczenia). 

Gmina Pacanów otrzymała dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały 

edukacyjne i ćwiczeniowe w wysokości 47240,26 zł. 

Wykonując obowiązki wsparcia pracodawców w szkoleniu młodocianych pracowników 

zamieszkałych na terenie gminy Pacanów, zgodnie z art. 122 ustawy Prawo oświatowe, w roku 

2019 rozpatrzono wnioski 6 pracodawców o zwrot kosztów kształcenia młodocianych uczniów, 

którzy ukończyli przygotowanie zawodowe i zdali egzamin czeladniczy lub egzamin 

potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawodowych. Wydano 8 decyzji administracyjnych 

przyznając zwrot kosztów pracodawcom. Na realizację zadania pozyskano dotację od 

Wojewody Świętokrzyskiego w kwocie 63974,51 zł. 

 

7. Zrealizowane i realizowane projekty, programy, akcje 

W roku 2018 szkoły indywidualnie realizowały różne projekty: 

 

1) Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Pacanowie – Nowoczesna szkoła, 

Erasmus Plus, Aktywna tablica, projekt matematyczny „Mpotega”,” Hour of Code – 

projekt informatyczny, projekt edukacyjny „Szkoła Dialogu”, „ Śniadanie daje moc” – 

projekt prozdrowotny dla uczniów klas I-III, „Mleko  i owoce w szkole”, „ Cała Polska 

uczy ratować”, „ Zdrowo jem, więcej wiem” – projekt prozdrowotny, Szkolny Klub 

Sportowy–pozalekcyjne zajęcia sportowe, Akademia Bezpiecznego Puchatka, 

zorganizowano dla 77 uczniów półkolonie, zielona szkoła w Świnoujściu, noce w 

szkole, , akcja „Góra grosza” i pozostałe realizowane przez samorząd szkolny, szkolny 

Konkurs Pieśni i Piosenek Patriotycznych oraz Kolęd i Pastorałek, przerwy z piosenką 

patriotyczną, akcja MEN- „Szkoła do hymnu”, kontynuacja innowacji pedagogicznej 

„Szkolny Klub szachowy”-całoroczne zajęcia dla 40 uczniów. Kolędnicy dla dzieci w 

Amazonii, zbiórka na hospicjum w Busku- Zdroju- kiermasz ciast- zbiórka funduszy 

dla Jarka Berezy, „ Kup prezent bez pudła – Unicef”, „ Marzycielska poczta”, Akcja „ 

Razem na święta”, inne akcje charytatywne prowadzone są w ciągu całego roku.  
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Projekt - Erasmus 

 

2. Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Ratajach Słupskich – udział w projekcie 

Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego (e-Pracownie WŚ),    

Corocznie w szkole organizowana jest akcja „I Ty możesz zostać Świetym Mikołajem“. 

Udział w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym dla szkół „Zbieraj baterie i 

telefony“.  Udział 

w Projekcie Edukacyjnym  IPN – delegatura w Kielcach „Zapal Znicz Pamięci“. Udział 

w II Edycji  Ogólnopolskiego Konkursu w rocznicę odzyskania przez Polskę 

niepodległosci „Do Hymnu“. Od kilku lat  we współpracy z Państwowym Powiatowym 

Inspektorem Sanitarnym w Busku- Zdroju corocznie  szkoła realizuje projekt 

edukacyjny pod hasłem „Trzymaj Formę”. W każdym roku szkolnym  realizowana jest 

różnorodna tematyka. Długofalowym projektem realizowanym w naszej placówce jest 

Program Edukacji Antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas”. „Bieg po zdrowie”- 

program edukacji zdrowotnej skierowany do uczniów klasy IV we współpracy z 

Sanepidem.  Porusza zagadnienia m. in. dotyczące szkodliwości palenia papierosów. 

Uczy zachowań asertywnych związanych z funkcjonowaniem w społeczeństwie. 

„Rodzina Miśków”- projekt realizowany w ramach Narodowego Programu Zdrowia na 

lata 2016-2020. ETOH- Fundacja Rozwoju, Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów 

Alkoholowych na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania problemów 

Alkoholowych. Głównym założeniem jest objęcie pracą terapeutyczną uczniów 

pochodzących z rodzin, w których występuje problem alkoholu.. Program edukacyjny 

„Ratujemy i uczymy ratować” przy współpracy z WOŚP i Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Ratajach Karskich. Ideą RUR jest objęcie nauką resuscytacji wszystkich dzieci 

uczęszczających do klas I-III w całej Polsce. Program „Akademia Bezpiecznego 

Puchatka” to program edukacyjnyo charakterze społecznym. Udział w akcji „Misiek 

Zdzisiek zbiera zakrętki”- działania proekologiczne mające na celu ponowne 

przetworzenie zebranych zakrętek na nowo. Akcja „Góra Grosza” - pomoc dzieciom, 
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które wychowują się poza swoją rodziną – w domach dziecka czy rodzinach 

zastępczych. „Program dla szkół”- realizowany przez ARR. Celem programu jest 

promowanie wśród dzieci zdrowej diety, bogatej w owoce i warzywa oraz produkty 

mleczne. Dzieci uczestniczyły w działaniach edukacyjnych na temat zdrowego 

odżywiania.    

Udział uczniów jako wolontariuszy w akcji  Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. 

W szkole działa Szkolne Koło Caritas, które prowadzi  w ramach wolontariatu akcje 

charytatywne. Szkoła Podstawowa przy współpracy ze Związkiem Młodzieży Wiejskiej 

zorganizowała w okresie wakacyjnym półkolonie dla   29 uczniów naszej placówki jak 

również z okolicznych szkół. Na terenie szkoły działają: Koło Ekologiczne i Koło 

Literackie, których uczestnicy realizują wewnątrzszkolne projekty edukacyjne.                                                                               

W  ramach  Europejskiego Tygodnia Sportu pod hasłem #BeActive (Bądź 

aktywny) został zorganizowany Tydzień Piłki Koszykowej. Innowacja pedagogiczna – 

zajęcia szachowe dla 18 uczniów. 

 

 e- pracowania SP Rataje 

 

2) Zespół Publicznych Placówek Oświatowych w Wójczy – Aktywna Tablica – 17500,00 

zł ; Śniadanie Daje Moc; Wybieram Wodę, Światowy Dzień Pluszowego Misia, Zbieraj 

baterie, Europejski Tydzień Sportu „BE ACTIVE”, Góra Grosza, Szkoło Pomóż i Ty, 

Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka, Światowy Dzień Wody, Nie pal przy mnie proszę, 

Misiek Zdzisiek zbiera nakrętki, Szklanka Mleka, Owoce i warzywa w szkole, konkurs 

szkolny „Szkolne Przygody Gangu Słodziaków”. Od kilku lat we współpracy z 

Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Busku - Zdroju corocznie 

realizujemy projekt edukacyjny pod hasłem „Trzymaj Formę”. W każdym roku 
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szkolnym realizowana jest różnorodna tematyka; Znajdź właściwe rozwiązanie, Czyste 

powietrze wokół nas, Ogólnopolski program edukacji zdrowotnej Aquafresh, Światowy 

Dzień Tabliczki Mnożenia, Ogólnopolski program antynikotynowy „Bieg po zdrowie” 

„Polska – moja ojczyzna” – projekt edukacyjny; „Przedszkole Roku” – plebiscyt Echa 

Dnia; Niesamowity świat higieny jamy ustnej – ogólnopolski program edukacji 

stomatologicznej; Akcja „Szkoła do hymnu”; Dzieci uczą rodziców – ogólnopolska 

akcja edukacyjna;” Archipelag skarbów”- program profilaktyki zintegrowanej; 

Ogólnopolska Akcja Głośnego Czytania; „ Akademia Bezpiecznego puchatka” ; „ 

Kubusiowi przyjaciele Natury” W ramach współpracy ze stowarzyszeniem Z NAMI 

LEPIEJ został zorganizowany Piknik Rodzinny pod hasłem „Postaw na Rodzinę”. 

 

3) Szkoła Podstawowa im. Fundacji Zofii i Władysława Pokusów Wspierania Edukacji 

Młodzieży Wiejskiej w Oblekoniu: 

Projekty: „Mamy kota na punkcie mleka”, „Zagrożenia wynikające z korzystania z 

Internetu”, „Cyberprzemoc”. 

Programy: Fluoryzacja, „Czyste powietrze wokół nas”, „Nie pal przy mnie proszę”, 

„Znajdź właściwe rozwiązanie”, „Bieg po zdrowie „Owoce i warzywa w szkole”, 

„Szklanka mleka”, „Akademia wyobraźni Play-Doh”, Edukacja przez szachy w 

szkole”, „ Szczypiorniak IV”. 

Akcje: WOŚP, Zbiórka nakrętek , Sprzątanie świata, Dokarmianie zwierząt zimą, 

„Szkoło Pomóż i Ty” na rzecz Fundacji dla Osób Niepełnosprawnych i 

Niewidomych” Marzycielska Poczta” Bezpieczna droga do szkoły, Zbieramy baterie. 

 

4) Samorządowe Przedszkole w Pacanowie – Przedszkole realizuje Program wychowania 

przedszkolnego edukacji komputerowej  KidSmart, Klub czytających przedszkoli w 

ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”, Program edukacji przyrodniczej 

„Przyjaciele przyrody”, Program promocji zdrowia i higieny  „Dbamy o zdrowie”, 

Program edukacji patriotycznej „Polak mały”, „Program adaptacji wstępnej „Lubię tu 

przychodzić”, Program „Zajęcia taneczne”, Program Kubusiowi Przyjaciele Natury, 

Drogowe ABC”. Oprócz programów placówka prowadzi zajęcia dodatkowe: zajęcia 

sportowe „Wyginam śmiało ciało”, kółko  plastyczne „Zrób to sam”, kółko 

matematyczne, zajęcia taneczne „Roztańczone przedszkolaki”, zajęcia kulinarne 

„Kuchenne rewolucje”. Uczestniczy w  akcjach charytatywnych: „Góra grosza”, 

„Misiek Zdzisiek zbiera nakrętki”, „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”, 

„Dokarmiamy ptaki”. Od kilku lat Przedszkole we współpracy z Państwowym 

Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Busku Zdroju realizuje program  „Czyste 

powietrze wokół nas”. Placówka uczestniczyła w Ogólnopolskiej akcji „Na straży 

przyrody”. 

 

5 Wyniki nadzoru pedagogicznego 

 

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Pacanowie – nadzór pedagogiczny 

sprawowany zgodnie z przepisami prawa.  Kontrola organizacji półkolonii (KRUS, 

Sanepid i Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego) – organizacja wypoczynku 

zgodna z przepisami prawa, nie wydano zaleceń, 
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X           MOCNE I SŁABE STRONY DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDU W 2019r 

 

                    Mocne strony: 

1. Pozyskanie wsparcia unijnego,  rządowego  i z innych źródeł        w łącznej wysokości 

około 6.010 mln PLN ( z tego w 2019r. wydano około 4 mln PLN .) 

2. Wykonanie 6 km nowych nawierzchni dróg gminnych                   ( w tym 5 km 

asfaltowych i 1 km FOGR) o wartości łącznej 2,188 mln PLN (w tym1,814 mln 

dofinansowanie  zewnętrzne). Wsparcie powiatu przy modernizacji ul. Beszowskiej                                

i Wójczańskiej na kwotę 200 tyś .PLN. 

3. Oddanie  do użytku nowoczesnego przedszkola w Pacanowie. 

4. Kompleksowe przygotowanie modernizacji oczyszczalni ścieków w Słupi, 

zakończone wyborem wykonawcy robót i podjęcie skutecznych starań o fundusze 

unijne na budowę 8  km kanalizacji. 

5. Rozpoczęcie programu wymiany około  2 300 starych liczników na wodę oraz pełnej 

komputeryzacji i zdalnego odczytu wskazań liczników w oparciu o 85% 

dofinansowania unijnego. 

6. Zrealizowanie dochodów gminy w  103,3 % oraz wydatków w granicach 97,58 % 

przy zachowanej ich stabilności. Równocześnie zmniejszono, zaległości podatkowe z 

opłat o 36 tyś. PLN. w stosunku do roku 2018. 

7. Kontynuowanie wspomagania rolników przy wypełnianiu wniosków o dopłaty 

obszarowe w sprawie szacowania szkód powstałych po nawalnych deszczach w maju 

2019roku. 

8. Kontynuacja bardzo dobrej współpracy z gminnymi Stowarzyszeniami i KGW, co 

zaowocowało min.: organizacją szeregu imprez i projektów  integracyjnych lokalną  

społeczność, podtrzymaniem kultury i tradycji oraz remontami strażnic OSP i świetlic 

wiejskich. 

9.  Ostateczne uregulowanie programu finansowania Europejskiego Centrum Bajki w 

drodze negocjacji i zmiany zapisów umowy z Urzędem Marszałkowskim. 

 

      Słabe strony: 

 

1. Brak jednolitego stanowiska Samorządu gminnego w kwestii koniecznego programu 

oszczędnościowego w obszarze prowadzenia i finansowania zadań oświatowych. 
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