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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 2021 rok  

 

 

Stan ludności na początek roku 2021 wynosił 7413 osób a na koniec roku 7288 .  Spadek 

liczby ludności to problem coraz bardziej widoczny w naszej gminie. W 2021 roku urodziło 

się  47 dzieci  tj o 1/3 mniej niż  zmarło (130). Wskaźnik  depopulacji wyniósł -1,68%. 

Poniższa tabela przedstawia   sytuację demograficzną  za 2019, 2020 i 2021 rok.  

 

 

Lp. ZAKRES  DANYCH 2019 ROK 

 

2020 ROK 2021 ROK 

1 URODZENIA 61 

 

57 47 

2 MAŁŻEŃSTWA 37 

 

28 36 

3 ZGONY 128 

 

130 130 

4 ZAMELDOWANIA NA 

POBYT STAŁY 

121 175 145 

5 ZAMELDOWANIA NA 

POBYT CZASOWY 

147 55 99 

6 LICZBA 

MIESZKAŃCÓW NA 

DZIEŃ 31 GRUDNIA 

7477 7413 7288 

7 KOBIETY 3809 

 

3768 3748 

8 MĘŻCZYŹNI 3668 

 

3645 3584 

9 ŚREDNIA WIEKU 43 

 

43,1 43,2 
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III. Informacje finansowe 

  

DOCHODY 

                                                      plan                    wykonanie          % 

1.Dochody ogółem              43 424 826,26          43 037 067,83      99,11  

w tym: 

a) dochody bieżące             38 244 107,30          38 575 859,63     100,87 

b) dochody majątkowe         5 180 718,96           4 461 208,20        86,11 

 

 

 -dochody bieżące               38 244 107,30          38 575 859,63    100,87 

   w tym: 

     - własne                         10 159 307,20          10 587 945,36     104,22 

     - dotacje                        14 044 252,10          13 947 366,27       99,31 

     - subwencje                   14 040 548,00          14 040 548,00    100,00 

38 575 859,63

4 461 208,20

Dochody ogółem (wykonanie)

dochody bieżące dochody majątkowe
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-dochody własne                 10 159 307,20          10 587 945,36   104,22 

  w tym: 

  -podatki i opłaty lokalne     3 831 729,43             3 925 213,69  102,44 

  -udziały w PIT i CIT           3 834 627,00            4 170 574,70  108,76 

  -inne dochody                     2 492 950,77             2 492 156,97    99,97 

 

 

 

 

 

 

10 587 945,36

13 947 366,27

14 040 548,00

Dochody bieżące (wykonanie)

własne dotacje subwencje

3 925 213,69

4 170 574,70

2 492 156,97

Dochody własne (wykonanie)

podatki i opłaty lokalne udziały w PIT i CIT inne dochody



5 

 

Struktura wybranych podatków i opłat za  okres od 2019r do 2021r (wykonanie) 

L.p. Podatki i opłaty 2019r 2020r 2021r 

1 Podatek od nieruchomości 1 093 067,10 1 082 333,16 1 087 960,88 

2 Podatek rolny 1 223 345,40 1 250 736,89 1 246 447,85 

3 Podatek leśny 2 851,52 3 307,61 3 201,67 

4 Podatek od śr. transportowych 134 925,14 144 583,00 131 613,34 

5 Podatek od spadków i darowizn 24 699,50 26 792,00 32 191,00 

6 Podatek od czynności 

cywilnoprawnych 

175 179,99 154 807,93 227 087,31 

7 Wpływy  z podatku od. dział. 

gosp. osób fiz., opłacanego w 

formie karty podatkowej 

6 590,84 2 783,28 5 310,24 

8 Opłata skarbowa 25 160,00 28 637,00 26 543,00 

9 Opłata targowa 8 430,00 2 882,00 0 

 

0,00

200 000,00

400 000,00

600 000,00

800 000,00

1 000 000,00

1 200 000,00

1 400 000,00

Struktura wybranych podatków i opłat za okres 
od 2019r do 2021r (wykonanie)

2019r 2020r 2021r
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Struktura ściągalności wybranych podatków i opłat za okres od 2019r do 2021r (zaległości) 

L.p. Podatki i opłaty 2019r 2020r 2021r 

1 Podatek od nieruchomości 118 378,21 130 692,63 30 853,64 

2 Podatek rolny 118 732,94 107 144,21 87 018,97 

3 Podatek leśny 457,61 308,00 240,34 

4 Podatek od śr. transportowych 1 684,74 4 582,74 3 764,40 

5 Podatek od spadków i darowizn 0 0 1 298,00 

6 Podatek od czynności cywilnoprawnych 27,95 0,02 543,71 

7 Wpływy  z podatku od. dział. gosp. osób 

fiz., opłacanego w formie karty 

podatkowej 

10 472,64 8 584,00 10 428,82 

 

 

 

0,00

20 000,00

40 000,00

60 000,00

80 000,00

100 000,00

120 000,00

140 000,00

Struktura ściągalności wybranych podatków i 
opłat za  okres od 2019r do 2021r (zaległości)

2019r 2020r 2021r
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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 2019r do 2021r. 

L.p. Podatki  2019r 2020r 2021r 

1 Podatek od nieruchomości 359 938,22 403 613,65 454 025,56 

2 Podatek rolny 458 286,25 580 264,24 550 460,72 

3 Podatek od śr. transportowych 138 868,29 119 615,67 119 135,99 

 

Struktura -  skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres od 2019r do 2021r. 

L.p. Podatki  2019r 2020r 2021r 

1 Podatek od nieruchomości 289 150,37 309 718,96 301 660,65 

2 Podatek rolny 380,14 380,14 460,07 

 

0,00 100 000,00 200 000,00 300 000,00 400 000,00 500 000,00 600 000,00

2019r

2020r

2021r

Struktura skutków obniżenia górnych stawek 
podatkowych za okres od 2019r do 2021r.

Podatek od śr. transportowych Podatek rolny Podatek od nieruchomości
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Struktura -  skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie  ustawy Ordynacja 

podatkowa –umorzenie zaległości podatkowych za okres od 2019r do 2021r. 

L.p. Podatki  2019r 2020r 2021r 

1 Podatek od nieruchomości 2 184,00 11 067,00 108 226,69 

2 Podatek rolny 44 701,59 15 488,00 54 144,01 

3 Podatek leśny 102,93 36,00 94,99 

4 Podatek od śr. transportowych 14 281,00 0 0 

0,00

50 000,00

100 000,00

150 000,00

200 000,00

250 000,00

300 000,00

350 000,00

2019r 2020r 2021r

Struktura - skutki udzielonych ulg i zwolnień za 
okres od 2019r do 2021r.

Podatek od nieruchomości Podatek rolny



9 

 

 

Struktura udziałów w PIT i CIT  za  okres od 2019r do 2021r (wykonanie) 

L.p. Udziały PIT, CIT 2019r 2020r 2021r 

1 Udziały we wpływach z podatku 

dochodowego od osób prawnych 

3 795,45 27 674,77 41 497,70 

2 Udziały we wpływach z podatku 

dochodowego od osób fizycznych 

3 372 

981,00 

3 212 

059,00 

4 129 077,00 

 

Analiza strukturalna subwencji: oświatowej, wyrównawczej  za  okres od 2019r do 2021r 

(wykonanie) 
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L.p. Subwencje 2019r 2020r 2021r 

1 Oświatowa 6 235 898,00 6 093 231,00 6 322 046,00 

2 Wyrównawcza 5 651 363,00 6 360 323,00 7 718 502,00 

 

 

 

 

 

Analiza strukturalna dotacji  za  okres od 2019r do 2021r ( wykonanie) 

L.p. Dotacje 2019r 2020r 2021r 

1 Dotacje 12 291 719,88 13 657 851,07 13 947 366,27 

 

 

0,00

2 000 000,00

4 000 000,00

6 000 000,00

8 000 000,00

10 000 000,00

2019r 2020r 2021r

Analiza strukturalna subwencji: oświatowej, 
wyrównawczej  za  okres od 2019r do 2021r 

( wykonanie)

Oświatowa Wyrównawcza
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Struktura innych wybranych dochodów za okres od 2019r do 2021r (wykonanie) 

L.p. Dochody inne 2019r 2020r 2021r 

1 Gospodarka wodna 980 482,40 945 439,09 1 060 814,54 

2 Gospodarka ściekowa 224 138,06 225 648,49 257 709,07 

3 Gospodarka odpadami 408 724,02 707 725,02 886 441,73 

4 Gospodarka mieszkaniowa 102 529,06 102 236,34 214 643,64 

5 Fundusz alimentacyjny 27 978,33 20 826,46 13 796,97 

11 000 000,00

11 500 000,00

12 000 000,00

12 500 000,00

13 000 000,00

13 500 000,00

14 000 000,00

14 500 000,00

2019r 2020r 2021r

Analiza strukturalna dotacji  za  okres od 
2019r do 2021r ( wykonanie)
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Struktura innych wybranych dochodów za okres od 2019r do 2021r (zaległości) 

L.p. Dochody inne 2019r 2020r 2021r 

1 Gospodarka wodna w tym odsetki 

naliczone 

68 044,72 101 545,20 48 223,91 

2 Gospodarka ściekowa w tym odsetki 

naliczone 

16 884,48 21 392,06 12 412,13 

3 Gospodarka odpadami 52 060,18 66 644,80 83 735,90 

4 Gospodarka mieszkaniowa w tym 

odsetki naliczone 

8 190,57 32 792,43 5 998,08 

5 Fundusz alimentacyjny 576 305,15 599 618,71 608 040,92 

0,00

200 000,00

400 000,00

600 000,00

800 000,00

1 000 000,00

1 200 000,00

2019r 2020r 2021r

Struktura innych dochodów za okres od 2019r do 
2021r (wykonanie)
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Gospodarka odpadami Gospodarka mieszkaniowa

Fundusz alimentacyjny
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Na występujące zaległości zostały wystawione i przesłane upomnienia, wezwania 

do zapłaty. 

Gmina wyczerpała ustawowe drogi dochodzenia zaległości. 
 

 

                                               plan                         wykonanie          % 

- dochody majątkowe          5 180 718,96           4 461 208,20      86,11 

  w tym: 

    -dotacje                            5 053 577,67           4 333 428,43      85,75 

    -sprzedaż mienia                127 141,29               127 779,77    100,50 
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Gospodarka ściekowa w tym odsetki naliczone

Gospodarka odpadami

Gospodarka mieszkaniowa w tym odsetki naliczone

Fundusz alimentacyjny
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WYDATKI 

                                                plan                        wykonanie            % 

2.Wydatki ogółem              39 435 965,10          37 134 619,73       94,16 

w tym: 

a)wydatki bieżące               34 094 528,58          33 313 659,97       97,71 

b)wydatki majątkowe            5 341 436,52           3 820 959,76       71,53 

 

 

  

Struktura wydatków bieżących (wykonanie za poszczególne lata) 

Lp Nazwa wydatku 2019 2020 2021 

1 Rolnictwo i łowiectwo oraz 

działalność usługowa 

792 890,01 786 713,32 783 327,57 

2 Gospodarka wodna 1 006 065,26 983 212,65 1 147 035,64 

3 Drogi 706 735,39 254 829,22 1 077 114,61 

4 Gospodarka mieszkaniowa 320 107,38 80 480,14 189 535,04 

5 Administracja publiczna 3 106 964,02 3 032 101,67 3 113 856,35 

6 Bezpieczeństwo publiczne 249 118,45 244 374,22 349 827,97 

7 Obsługa długu 294 724,87 176 245,74 120 146,39 

8 Oświata  9 522 159,83 9 319 543,09 10 451 613,54 

33 313 659,97

3 820 959,76

Wydatki ogółem (wykonanie)

Wydatki bieżące Wydatki majątkowe
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9 Stypendia, KBW, różne 

rozliczenia, projekty szkolne 

751 623,39 650 122,69 273 575,88 

10 Ochrona zdrowia 90 131,19 81 157,04 79 656,52 

11 Opieka społeczna 11 339 380,73 13 079 183,01 13 336 942,99 

12 Gospodarka komunalna 1 237 473,86 1 604 423,57 1 691 565,93 

13 Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego 

548 863,14 606 698,10 629 461,54 

14 Kultura fizyczna 65 000,00 75 000,00 70 000,00 

 Razem 30 031 237,52 30 974 084,46 33 313 659,97 
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Stopień pokrycia wydatków oświatowych subwencją za poszczególne lata 

 

Lp Nazwa 2019 2020 2021 

1 Oświata 9 522 159,83 9 319 543,09 10 451 613,54 

2 Subwencja oświatowa 6 235 898,00 6 093 231,00 6 322 046,00 

3 Różnica +/-Nadwyżka/Deficyt -3 283 

261,83 

-3 226 312,09 -4 129 567,54 

 

Struktura wydatków majątkowych (wykonanie za poszczególne lata) 

 

Lp Nazwa wydatku 2019 2020 2021 

1 Gospodarka wodna, + e-usługi 581 291,24 205 402,17 571 464,15 

2 Drogi 1 694 121,29 664 749,27 1 264 234,39 

3 Gospodarka mieszkaniowa 55 134,70 4 630,00 69 071,68 

4 Rolnictwo i łowiectwo oraz 

działalność usługowa 

0 0 406 744,00 

5 Bezpieczeństwo publiczne 51 149,50 10 000,00 65 000,00 

6 Oświata  2 681 418,79 0 85 431,06 

7 Gospodarka komunalna 1 230,00 5 046 372,40 1 259 014,48 

8 Kultura fizyczna 0 0 100 000,00 

 Razem 5 064 345,52 5 931 153,84 3 820 959,76 
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Stopień pokrycia wydatków oświatowych 
subwencją za poszczególne lata

Oświata Subwencja oświatowa Różnica +/- Nadwyżka/Deficyt
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                                                  plan                              wykonanie    %    

3.Rozchody ogółem              1 360 000,00             1 360 000,00    100,00 

w tym spłata kredytów  

długoterminowych                1 360 000,00              1 360 000,00   100,00 

 

                                                  plan                             wykonanie    % 

4. Przychody ogółem             1 445 606,84           3 497 116,42   241,91    w tym 

    wolne śr.+n.śr. pien.           1 445 606,84           3 497 116,42   241,91 

    spłata udzielonych  

5.Stopień pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi,         

   nadwyżka operacyjna (1a-2a)  

                                                    plan                       wykonanie         %          

                                               4 149 578,72            5 262 199,66    126,81    
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2 000 000,00

3 000 000,00

4 000 000,00

5 000 000,00

6 000 000,00

Struktura wydatków majątkowych (wykonanie 
za poszczególne lata)
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6.Zadłużenie na koniec 2021 roku wynosi                   8 184 441,00 zł. 

 

-wskaźnik zadłużenia ogólnego Z/DO (6:1)             19,02% 

-wskaźnik spłaty zadłużenia w ciągu roku budżetowego  

(R+O)/DO                                                                  3,44%   

-wskaźnik spłaty zadłużenia zgodnie z art.243 

 

a. wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań z ust. Wyłącz.       6,43   

b. dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań po planie          15,10 

c. dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań po wykonaniu  16,35 
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Stopień pokrycia wydatków bieżących dochodami 
bieżącymi,   nadwyżka operacyjna (1a-2a) 
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Planowane wskaźniki na lata 2022-2030 zgodnie z Uchwałą Nr 

XLII/229/21 

Lp 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

a 6,40 6,23 6,00 5,92 5,75 5,75 6,27 1,96 1,54 

b 15,98 18,08 16,77 15,67 15,04 14,83 13,94 13,29 12,14 

c 17,23 19,33 16,77 15,67 15,63 15,42 13,94 13,29 12,14 

 

Struktura spłaty długu na lata 2022-2030 zgodnie z Uchwałą Nr 

XLII/229/21 

 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

kredyt 1060000 1060000 1060000 1060000 1060000 1100000 1244441 270000 270000 

 

Rysunek z wskaźnikiem planistycznym zgodnie z Uchwałą XLII/229/21 według planu: 
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Rysunek z wskaźnikiem wg wykonania: 

 

 

Nadmienić należy, iż  w  wykonanych dochodach za rok 2021 ujęte są środki z MF, 

uzupełnienie dochodów gmin w wysokości 703.755,00 zł, oraz środki na inwestycje 

wodociągowe i kanalizacyjne w wysokości 3.356.147,00 zł, dodatkowo ujęte są środki z 

RFIL w wysokości 300.000,00 zł.. W wydatkach nie zostały zrealizowane wszystkie wydatki, 

po stronie majątkowej nie zrealizowano takich inwestycji jak: budowa kanalizacji w m. 

Słupia, budowa parkingu na działce nr 1625 w Pacanowie, budowa budynku socjalnego na 

stadionie piłkarskim w m. Słupia, zakup samochodu bojowego klasy średniej  dla OSP 

Oblekoń łącznie 1.403.932,53 zł, w wydatkach bieżących również nie zrealizowano 

wszystkich wydatków tj: projekt ERASMUS+ kwota 38.419,74 zł, oraz środki z programu 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomani 

kwota 66.453,79 zł, gospodarka odpadami komunalnymi kwota 123.063,49 zł., projekt 

„Laboratoria przyszłości” kwota 25.692,79 zł. W przychodach znajdują się środki które 

wpłynęły  przed 2021 rokiem, a których realizacja przypada po roku 2021, są to środki  RFIL 

372.748,92 zł, ERASMUS+ kwota 60.000,00zł,  
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MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 

Gmina Pacanów jest w trakcie opracowywania Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych na lata 2022 – 2027 która będzie przedstawiona Radzie Gminy.  

Zawarte będą w niej cele główne dotyczące:: 

 1. Bezpieczeństwo socjalnego mieszkańców gminy, 

 2. Kompleksowej opieki nad rodzinami,  

 3. Rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych,  

 4. Zapobieganie ubóstwu. 

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

Ośrodek Pomocy Społeczny włączany 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 oraz przeżywających kryzysy. Ustawa o 

pomocy społecznej wprowadza obowiązek pomocy osobom i rodzinom samotnym, gdy ich 

dochody miesięczne są poniżej 776 zł  w przypadku osób samotnych, a w rodzinach gdy 

dochód na osobę nie przekracza 600 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 także 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 z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j.  Dz. U. z 2021 r. poz. 1296 z póź. 

zm.) 

Finansowe formy wsparcia 

Realizowane podstawowe formy finansowe wsparcia przez OPS to: 

1. Zasiłki stałe  

2. Zasiłki okresowe 

3. Zasiłki celowe 

Ad 1. 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. Świadczenia są comiesięczne. 

W 2021 r. osób takich było 50 i dla nich zostało wypłaconych 500 świadczeń na łączną kwotę 

250 133 zł. Kwota maksymalna zasiłku od października 2021 r. nie przekracza 719zł 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. 776zł samotni i 600zł 

osób w rodzinach. 

Ad 2. Zasiłki okresowe są formą wsparcia doraźnego i jak nazwa wskazuje przyznawana na 

określony czas. Zazwyczaj są to okresy dwu, trzy miesięczne. Wielkość świadczenia obliczana 
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jest w zależności od kwoty  dochodu. Świadczeń takich wypłaconych zostało w 2021 r. dla 50 

osób  na kwotę 75 966zł z dotacji budżetu państwa.  Ten rodzaj wsparcia wspomaga często 

rodziny bądź osoby które znalazły się nagle w złej sytuacji dochodowej. Ilość zasiłków 

okresowych rokrocznie ulega obniżaniu. 

Ad 3. Inną formą ustawową są zasiłki celowe dla osób poniżej kryteriów dochodowych  i  

zasiłki celowe specjalne dla wnioskodawców powyżej kryteriów w/w. Zasiłków celowych 

specjalnych w 2021 r. ze środków gminy wypłacono w kwocie 16 819zł dla 37 osób. 

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

Programu „Posiłek w szkole i domu” w zakresie dożywiania. Na tą formę pomocy wydano 

łącznie 63 200 zł dla 64 rodzin. Ta forma pomocy ma tendencje malejącą i ilość była mniejsza 

w 2021 r. w porównaniu do 2020 r. jak i 2019 r. 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 różnych zdarzeń. W 2021 r. nie 

odnotowano potrzeb w tym zakresie. Natomiast w 2021 r. został dokonany jeden pochówek ze 

środków własnych za kwotę 3450zł co jest zadaniem obowiązkowym gminy. Dotyczy to 

sytuacji w których zmarli nie mieli bliskiej rodziny oraz zabezpieczeń społecznych.   

 

                                                   Pomoc w naturze 

Pomoc ta świadczona jest w największej części w postaci posiłków. Lecz rok 2020 i 2021 

przyniósł  zmienione warunki realizacji wywołane epidemią covid-19.  Zamknięcie szkół 

przyniosło ograniczenie tej formy pomocy dla dzieci i młodzieży.  W 2021 r. pomoc taka 

skierowana została do 83 osób w tym dla 79 dla dzieci i młodzieży. Na ten cel zostało wydane  

45 598zł. Porównawczo w 2020 r. była to kwota  40 448zł, a w 2019 r. 79 488zł.  

Od chwili przyznania świadczeń wychowawczych (500+) zmniejsza się ilość dzieci 

korzystających  z posiłków. Pomoc ta realizowana jest przy współpracy  ze szkołami.  

Większości posiłków jest realizowana w postaci cateringu i organizowana przez szkoły. Także 

pomoc taka realizowana była w przedszkolach, internatach i schroniskach. 

Z tej formy pomocy mogą także korzystać osoby dorosłe i z takiej pomocy skorzystało w 2021 

r. 4 osoby na kwotę 4 342 zł. 

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

różnych niezbędnych produktów. Realizowana w środowiskach w których zazwyczaj pomoc 

finansowa mogłaby być wydatkowana niezgodnie z celem. 

 

                                                  Pomoc usługowa 

Pomoc usługowa jest świadczona w ramach zadań własnych jak i zleconych gminie. 

W ramach zadań własnych świadczone są usługi opiekunki domowej. W 2021 r. pomoc 

taka świadczona była w 19 środowiskach. Te usługi są stałym elementem pracy MGOPS. 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 
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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 prowadzonym przez Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju 

utrzymującego lokale aktywizujące i z Caritas Diecezji Kieleckiej prowadzącym mieszkania 

chronione i schronisko dla osób bezdomnych w Świniarach oraz w Piasku Wielkim. Są to 

placówki blisko położone, z których  wsparcia korzystają mieszkańcy naszej gminy. Mogą tam 

przebywać za niewielką opłatą lub dopłatą gminy przez czas niemożności samodzielnego 

funkcjonowania wymagające czasowego wsparcia. W 2021 r. skorzystało  4 osoby bezdomne 

i 9 osób mieszkańców gminy. Dopłata przez gminę do ich pobytu wyniosła  28 959zł. Podobna 

placówka obejmująca taką pomocą  mieszkańców naszej gminy powstała w Stopnicy 

prowadzona przez Caritas Diecezji Kieleckiej dysponująca 16 miejscami, a z której korzystać 

mogą mieszkańcy naszej gminy.  

Dla podopiecznych wymagających całodobowej opieki gmina zapewnia pobyt w domach 

pomocy społecznej.  W 2021 r. było 28 osoby przebywających w dps z terenu naszej gminy. 

Gmina wydatkowała więcej na ten cel w stosunku do 2020 r. o 141 025zł więcej i było to  w 

2021 r. 694 283zł. Przyczyną  zwiększenia wydatków na dps-y były podwyżki opłat za  domy 

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

społecznej przejętej w 2004 r. Ze zwiększoną liczbą podopiecznych w placówkach 

stacjonarnych w najbliższych latach należy się liczyć z uwagi na  wkraczanie wyżu 

demograficznego  lat powojennych  w wiek emerytalny. 

                                  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 oraz 

utrzymanie ich w domu w dobrej kondycji  jak najdłużej. Dotyczy to 14 osób dorosłych i 8 

dzieci. Dorośli korzystają z pomocy pielęgniarki psychiatrycznej. Objęte pomocą dzieci to 

dzieci z autyzmem które wspomagają w rozwoju  logopedzi, fizjoterapeuci i pedagogiczną. 

Łącznie pomocą taką objętych było 22 środowiska. Koszt wyniósł 135 214zł. Ten zakres usług 

jest rozwijany i wzbogacany o coraz inne wsparcie. Usługi te są świadczone przez pielęgniarkę, 

logopedę , pedagoga i fizjoterapeutę.  

W 2021 r. nie wystąpiły na terenie gminy zjawiska o charakterze żywiołowym które by 

wymagały wsparcia finansowego o charakterze klęski żywiołowej znanym w latach minionych. 

Natomiast epidemia  covid-19 przyczynił się do ograniczenia realizacji planowanych zadań. W 

tych usługach nastąpiła konieczność stosowania ograniczeń w kontaktach  bezpośrednich, co 

spowodowało  obniżenie ilościowe w wykonywanych usługach  co też przełożyło się na 

zmniejszenie wydatków na specjalistyczne usługi psychiatryczne. 

 

  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 tj. Dz.U.2022 poz. 615 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. 2021 poz. 877 z póź. zm. 

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

w wychowywaniu dzieci Dz.U z 2019 poz. 2407 z póź. zm. 

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

2014r. o Karcie Dużej Rodziny Dz.U.2021 r. poz. 1744 z póź. zm. 

5. Zabezpieczenie rodzin w kryzysach wg ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej Dz.U. z 2022 poz. 447 z póź. zm. i ustawy z dnia 

29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Dz.U. z .2021 poz. 1249 z póź. 

zm. 

Wypłacane świadczenia mają duże znaczenie we wsparciu rodzin, ponieważ środki 

kierowane są znaczące i stanowią podstawę stabilizacji  ekonomicznej wielu rodzin. 

Zmniejszyła się skala ubóstwa. Wpływ na to miały świadczenia przyznawane na podstawie 

powyższych ustaw, a których wielkości przedstawiam poniżej.  

 Z ustawy o świadczeniach rodzinnych wypłacona została kwota   3 870 612 zł. Korzystało 

z nich 629 rodzin,  w tym z dziećmi 244 dzieci. W ostatnich latach zmniejsza się jednak ilość 

rodzin korzystających z zasiłków rodzinnych. Spowodowane jest to głównie wzrostem 

dochodów rodzin przy nie zmieniających się kryteriach. 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego w 2021 r. wypłacano dla 20 rodziny, w których do 

świadczeń alimentacyjnych uprawnionych było 31 dzieci.  Wypłaty wyniosły  137663 zł. Tu 

też następuje stopniowe zmniejszanie się ilości osób korzystających z powodu niskich 

kryteriów przy wzroście dochodów. Wyniku postępowań egzekucyjnych od dłużników 

odzyskano kwotę 60694,80zł 

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

w budżecie MGOPS.  Kwota świadczeń wyniosła w 2021 r.  6 315 071 zł  dla 717 rodzin na 

1196 dzieci. 

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.2021 poz. 1744 z póź. zm. W 

2021 wpłynęło 28 wniosków. Na ich podstawie przekazano osobom uprawnionym 66 kart 

wersji tradycyjnej z których 764osób poprosiło dodatkowo kartę dużej rodziny w wersji 

elektronicznej.   

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

pieczy zastępczej. 

Gmina posiadała 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.2022 poz. 447 z póź. zm. 

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 

2021 r. wsparciem objęte było trzy rodziny. Był to koszt poniesiony przez gminę w kwocie 

5900zł. 
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Ponadto MGOPS opłacał pobyt 9 dzieci w domu dziecka. W 2020 r. wyniósł 87580zł. A za 

trójkę dzieci przebywających w rodzinach zastępczych 8070zł. Koszty te zostały pokryte ze 

środków gminy.  

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. 

MGOPS zapewnia obsługę administracyjną Zespołu Interdyscyplinarnego. W jego skład 

wchodzi czterech pracowników ośrodka pomocy społecznej. Praca MGOPS wiąże się ściśle z 

przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie jak i przeciwdziałaniem alkoholizmowi. Pracownicy 

MGOPS biorą czynny udział w pracach tych gremiów. 

Działania projektowe i programy dodatkowe 

Elementem dodatkowym w działaniu MGOPS są działania projektowe 

dofinansowywane ze środków Unii Europejskiej jak i dofinansowaniem ze strony budżetu 

centralnego.  W partnerstwie z MGOPS w Nowym Korczynie realizowany był projekt w 

zakresie poprawy przygotowania zawodowego pozwalającego na lepsze funkcjonowanie 

społeczne i zawodowe podopiecznych. Projekt dwuletni w którym podejmowane były różne 

działania na rzecz uczestników. Między innymi zorganizowane zostały staże UP. 

Przeszkolonych zostało łączenie 42 UP z czego 22 z Gminy Pacanów. Przy realizacji Projektu 

pn. „Aktywizacja szansa na lepsze jutro” skorzystano z kwoty 126 851,65zł na zabezpieczenia 

przeciw covid-19 w postaci maseczek, środków dezynfekujących, dozowników i maszyn 

czyszczących. Czworo uczestników z Gminy Pacanów podjęło pracę w okresie do 30.04.2021 

r. tj. do końca projektu 

Ponadto MGOPS korzystał z Programu „Opieka 75+”-edycja 2020 skąd pozyskał 5695zł 

wspomagając dodatkowo opieką 10 osób w wieku 75 lat i więcej.  

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. W jego wyniku dwie osoby z naszej gminy 

wymagające całodobowego wsparcia przebywały w placówkach bez ponoszenia  kosztów 

pobytu przez cały 2021 r.  

Realizowane były ze środków Funduszu Solidarnościowego dwa programy. Jeden pn. 

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” dotyczył pomocy osobom niepełnosprawnym 

poprzez z organizowanie i finansowanie asystenta osobie niepełnosprawnej, który wspierał ich 

w życiu codziennym. Pomocą tą objęto 7 osób. Koszt projektu wyniósł 52 534zł. 

 Drugim projektem finansowanym z Funduszu Solidarnościowego  była „Opieka 

wytchnieniowa. Celem programu była pomoc opiekunom osób niepełnosprawnych w 

wyręczaniu ich w sprawowanej opiece. Tu pomoc objęła dwóch opiekunów osób 

niepełnosprawnych. A koszt wyniósł 13 995zł 

 MGOPS współpracuje rok rocznie ze Stowarzyszeniem Miłośników Gminy Pacanów w 

zakresie dystrybucji żywności w ramach  Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-

2020 [POPŻ] współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Z podprogram 2021 dostarczono przeszło 40 



28 

 

ton żywności dla ok. 340 rodzin z liczbą osób ok. 1100. Przy transportowaniu korzystano z 

pomocy Wojsk Obrony Terytorialnej. 

W MGOPS zatrudnionych było w 2021 r. 12 osób na umowę o pracę (w tym jedna na 

zastępstwo). Ponadto MGOPS zatrudnia na umowę zlecenie osoby do wykonywania 

specjalistycznych usług opiekuńczych i obsługi ośrodka w liczbie 7 osób.  

Epidemia covid-19 spowodowała trudności w działaniu MGOPS w 2021 r. w związku 

z dużą absencją chorobową. Pomimo to pracownicy zabezpieczali potrzeby osobom starszym i 

niepełnosprawnym, by ograniczyć zagrożenie seniorów przez covid-19.  

IV. Informacje o stanie mienia komunalnego 
 

1. Gmina Pacanów  na  dzień 1  stycznia  2022  posiada  w  zasobach  gminy  912 działek  o  

pow. 243,4056 ha. 

Są to grunty własne Gminy Pacanów o uregulowanym stanie prawnym.  W tym 177,79 ha 

stanowią drogi  gminne. 

2. W roku 2021 z przeprowadzono 1 przetarg nieograniczony  na  sprzedaż   nieruchomości- 

dz. 851, obręb Sroczków, rep. A nr 1740/2021 z dn. 11.05.2021 r., cena 41 610,00 zł. 

W drodze bezprzetargowej sprzedano lokale mieszkalne w budynku byłego Ośrodka 

Zdrowia w Biechowie, dz. nr 3223/2: lok. nr 1 rep. A nr 1257/2021 z dn. 06.04.2022r., 

cena 9 681,60 zł; lok. nr 2 rep. A nr 1249/2021 z dn. 06.04.2021 r., cena 8 580,80 zł płatne 

w ratach; lok. nr 3 rep. A nr 1241/2021 z dn. 06.04.2021 r., cena 17 270,80 zł płatne w 

ratach.  

3. W roku 2021  Gmina Pacanów nabyła umową kupna- sprzedaży 2 działki na polepszenie 

infrastruktury drogowej: dz. nr 40/6 Karsy Małe, rep. A nr 2898/2021z dn. 14.07.2021 

cena 3 000,00 zł; dz. nr 148/3 rep. A nr 2890/2021 r. z dn. 14.07.2021, cena 14 998,68 zł. 

4. Program   gospodarowania  mieszkaniowym  zasobem  gminy.  

       W skład Mieszkaniowego Zasobu  Gminy  Pacanów  wchodzą:  3  kontenery  socjalne 

(podpisane umowy użyczenia), 5 lokali  mieszkalnych- na 4 lokale zawarte są umowy 

najmu, w  tym  1 umowa z osobą  zatrudnioną  na  czas  określony  w  Ośrodku  Zdrowia. 

 

V. Informacje 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. 

Z uwagi na fakt, iż cele, założenia dokumentu ,,Strategia Rozwoju Gminy Pacanów” 

zostały przedstawione w dwóch poprzednich raportach w tym raporcie zostały ujęte 

zadania które wykonywano w 2021 roku: 

1. Budowa kanalizacji sanitarnej  -  etap I w msc. Słupia ( w trakcie realizacji) 
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2. Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Pacanów 

(realizowane na bieżąco) 

3. Remont świetlic wiejskich i budynków remiz OSP zlokalizowanych na terenie 

Gminy Pacanów (realizowane na bieżąco) 

4. Budowa zaplecza sanitarno – socjalnego na stadionie piłkarskim w Słupi 

5. Modernizacja dróg gminnych 

6. Remonty ośrodków oświatowych 

 

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Pacanów na lata 2016-2025 

 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”. 

Z uwagi na fakt, iż cele, założenia dokumentu ,,Gminny Program Rewitalizacji Gminy 

Pacanów na lata 2016-2025” zostały przedstawione w dwóch poprzednich raportach w 

tym raporcie zostały ujęte zadania które wykonano w 2021 roku: 

 

1. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach w ramach dawnej Aglomeracji 

Pacanów w msc.  Słupia  

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

Pacanowie. Przy realizacji zadania inwestor korzystał 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.                                                                                                                                                                                                                                           
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Uchwała nr XVI/94/19 Rady Miejskiej w Pacanowie  z dnia  05 grudnia 2019 r.                                                                                                                                                                                                        

w sprawie przyjęcia  Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Pacanów z 

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.  

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

i o wolontariacie  (Dz.U. z  2020 roku poz. 1057, z późn. zm.) przeprowadzono w 2020 

roku dwa otwarte konkursy ofert: 

 

1) Z zakresu kultury fizycznej 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 2021 roku”, 

na ten cel przyznano dotację w kwocie 70 000 zł, która została wykorzystana w całości 

przez podmiot realizujący to zadanie tj. GLKS Zorza-Tempo. 

 

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

najuboższych mieszkańców gminy Pacanów w kwocie 10 000zł. ( kwota 5 000,00 zł z 

budżetu Gminy Pacanów, kwota 5000,00 zł z budżetu Starostwa Powiatowego w 
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Busku Zdroju. Powyższa kwota została wykorzystana w całości przez podmiot 

realizujący to zadanie tj. Świętokrzyski Bank Żywności. 

  2.   W roku 2021 udzielono następujących dotacji: 

1) Z zakresu  promocji walorów turystyczno-kulturowych Gminy Pacanów dla 

stowarzyszenia ,,Diamenty Powiśla” w kwocie 1500,00 zł. 

3.  Gmina Pacanów udzieliła pomocy: 

1)  stowarzyszeniu GLKS Zorza – Tempo  w przygotowaniu projektu o pozyskanie 

środków finansowych z PROW w wyniku czego stowarzyszenie podpisało w lutym 

2022 r.  umowę na realizację zadania pn.   ,, Przerwa na zdrowie – czyli ćwiczymy z 

GLKS  Zorza - Tempo”. Projekt opiewa na kwotę 65020,40 zł z czego refundacja ze 

Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego – Biuro programów Rozwoju 

Obszarów Wiejskich  stanowi kwotę : 52 870,00 zł.  

4. W 2021 r. w gm. Pacanów odbyły się  następujące wydarzenia kulturalne 

zorganizowane przez stowarzyszenia  z zachowaniem wszelkich środków ostrożności 

związanych z COVID.: 

1) W dniu 10 lipca 2021 roku  Koło Gospodyń Wiejskich w Grabowicy we współpracy 

z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach zorganizowało 

zbiórkę krwi pod hasłem przewodnim ,, im więcej ludzi jest do krwi oddania, wtedy 

więcej istnień do uratowania”. 
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2) Jubileusz 10 – lecia stowarzyszenia ,,KGW Nadwiślanki” w dniu 11.07.2021 r.  

Organizator : stowarzyszenie KGW Nadwiślanki 

 

3)Szkolenie dla stowarzyszeń w temacie pozyskiwania środków finansowych z 

funduszy unijnych połączone z  akcją promującą szczepienia przeciw Covid - 19, w 

dniu: 23.07.2021 r. Organizator : Miasto i Gmina w Pacanowie 

 

4),,Festyn Rodzinny : w dniu 24.07.2021 r.                                                                         

Organizator : OSP Rataje Karskie 
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5) Wyjazd studyjny członków Stowarzyszenia ,,Żabieckie Powiślanki” do msc. Krynica 

Zdrój mający na celu wymianę doświadczeń w obszarze kultury i tradycji    z 

członkami Stowarzyszeń działających w w/w miejscowości. W dniu: 21 .08.2021 r.                           

Organizator: Stowarzyszenie: Żabieckie Powiślanki”  

6) Dożynki Wiejskie w Zborówku połączone z akcją promującą szczepienia przeciw 

Covid - 19, w dniu: 29.08.2021 r. Organizator : Stowarzyszenie ,,Silni Razem w 

Zborówku” 

  

 

7) Festyn rodzinny w ramach Narodowego Programu Szczepień #SzczepimySię z 

KGW, w dniu 18.09.2021 r., organizator: KGW Zborówek Nowy. 
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6) VIII Przegląd Twórczości Ludowej „Jesień z folklorem, czyli muzyka łączy 

pokolenia” w dniu 03.10.2021 r. Organizator: stowarzyszenie ,,Diamenty Powiśla”  

 

7. W  dniu 9 listopada 2021 roku odbyło się spotkanie konsultacyjne z  

przedstawicielami Rady Pożytku Publicznego, na którym ustalono kwotę do 

zaproponowania  w budżecie Gminy Pacanów na współprace z  organizacjami 

pozarządowych i innymi podmiotami  w wysokości 150 000 zł.                                         

Na spotkaniu z Organizacjami Pożytku Publicznego w dniu 25 listopada 2021r.  

uzgodniono ostateczną kwotę  na w/w cel w wysokości  120 000,00 zł.  

Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania 

Narkomanii w 2021 roku 

W 2021 roku w ramach w/w programu działała Gminna Komisja Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Pacanowie,  dofinansowano działania szkół, stowarzyszeń/kół 

gospodyń wiejskich na terenie naszej Gminy oraz zakupiono wyposażenie świetlic 

środowiskowych.  

1. Zajęcia logopedyczne ( w tym podatek i składki zdrowotna) - 8100 zł 

2. Wypoczynek letni dla dzieci – 1000 zł 

3. Pomoc prawna dla rodzin i osób z uzależnieniami -1353 zł 

4. Wynagrodzenia dla członków GKRPA z podatkiem -5080 zł 

5. Podróże służbowe /delegacje/ członków GKRPA – 106,93 zł 

6. Opłaty sądowe od wniosków GKRPA – 4024 zł 

7. Opłaty za sporządzenie opinii psychiatryczno – psychologicznej w kwestii uzależnienia – 

756 zł 

8. Szkolenia GKRPA – 900 zł 

9. KGW Zborówek Nowy – zakup nagrzewnicy – 579 zł 

10. KGW Kępianki z Kępy Lubawskiej – zakup krzeseł – 2442,78 zł  

11. Zakup sprzętu sportowego /siłowni/ do świetlicy w Wójeczce – 3024 zł 
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12. Szkoła Podstawowa w Ratajach Słupskich -zakup książek z okazji Dnia Dziecka – 1000 zł 

13. Szkoła Podstawowa w Ratajach Słupskich – zakup  materiałów profilaktyczno – 

edukacyjnych /kampania ogólnopolska/ – 1096,05 zł 

14. Stowarzyszenie ,,Razem w Przyszłość” z Trzebicy – zakup wyposażenia do świetlicy w 

Trzebicy /naczynia/ - 800 zł 

15. KGW ,,Nadwiślanki” - zakup wyposażenia do świetlicy w Ratajach  /termos talowy i art. 

gospodarstwa domowego/ - 996,19 zł 

16. KGW Zborówek Nowy – zakup lodówki -1999 zł 

17. KGW Biechów – zakup kozaków ludowych – 1710 zł 

18. KGW Grabowica – zakup stołów sosnowych – 3936 zł 

19. Zakup paczek mikołajkowych dla dzieci z Domu Dziecka w Pacanowie – 942,14 zł. 

20. Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Oblekoniu – zakup paczek mikołajkowych dla 

uczniów tej szkoły – 1500 zł 

21. Zakup nagrzewnicy na potrzeby świetlic środowiskowych z terenu gminy Pacanów – 155zł 

22.  Stowarzyszenie Miłośników Gminy Pacanów /świąteczne paczki żywnościowe/ - 596,14zł 

23. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży /zajęcia sportowe w piłce nożnej dla 

dzieci w wieku 7-10 lat,  ,,Zorza-Tempo” Pacanów/ - 9989,89zł 

24. Media w świetlicach/remizach OSP  na terenie gminy Pacanów /gaz, energia, abonament 

telefoniczny, internet/ - 7865,76 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 

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. 35 decyzji 

pozytywnych wydano w roku 2021. Wnioskodawcami postępowań w sprawie wydania 

decyzji o warunkach zabudowy są osoby fizyczne realizujące głównie budynki mieszkalne 

i gospodarcze, oraz spółki zainteresowane inwestycjami z wykorzystaniem odnawialnych 

źródeł energii (farmy fotowoltaiczne).  

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). Takich decyzji pozytywnych w roku 

sprawozdawczym wydano 3. Obejmowały zakres prac w obiektach kubaturowych, oraz 

budowę parkingu w m. Pacanów. 
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INFRASTRUKTURA DROGOWA 
 

1. Przeprowadzono postepowanie przetargowe na realizację zadania: Część nr 1- Remont 

drogi gminnej nr 361212T Karsy po Kanale od km 0+000 do km 0+372 , Część nr 2- 

Remont drogi gminnej nr 361041T Rataje Słupskie „Tutajówka” od km 0+000 do km 

0+645, Część nr 3- Remont drogi gminnej nr 361039T Karsy Dolne- Słupia-Wola 

Biechowska  od km 0+090 do km 0+860, Część nr 4- Remont drogi gminnej nr 361020T 

Oblekoń-Rataje Słupskie   od km 0+440 do km 1+363. 

Wykonawcy robót budowlanych: Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. Dylmex-Inwestycje 

Sp. k. , ul. Towarowa 44, 28-200 Staszów oraz Przedsiębiorstwo Budowlane POLBUD 

Tomasz Darowski , Kłoda , ul. Długa 60 , 28-236 Rytwiany. Łączna wartość zawartych 

umów wyniosła  640 086,47zł. Opracowano wnioski                         i uzyskano dofinasowanie 

z usuwania skutków klęsk żywiołowych (Wojewoda Świętokrzyski) w łącznej wysokości 

497 418,38 zł . Dokonano odbioru zadań i rozliczenia dotacji.   

2. Przeprowadzono postepowanie przetargowe na realizację zadania: część nr 1- Przebudowa 

drogi gminnej nr 361032T Komorów-Kółko Żabieckie od km 0+000 do km 1+346, część 

nr 2- Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach ewid. nr 148/3, 1053/1, 1052/1 obręb 

Słupia. Postępowanie zostało unieważnione dla części nr 1, natomiast dla części nr 2 

zawarto umowę z Wykonawcą: PRD Staszów , ul. Rakowska 40, 28-200 Straszów . Wartość 

umowy 76 503,54 zł.  

3. Opracowano wniosek i uzyskano dotację z usuwania skutków klęsk żywiołowych 

(Wojewoda Świętokrzyski) na zadanie pn.: Przebudowa przepustu w drodze gminnej nr 

361057T Słupia „centrum” . Wykonawca robót : Przedsiębiorstwo Budowlane „POLBUD” 

Tomasz Darowski, Kłoda ul. Długa 60, 28-236 Rytwiany  - wartość zadania 159 566,85 zł, 

wartość uzyskanego dofinansowania 127 653,00 zł. Dokonano odbioru zadania                           

i rozliczenia dotacji.   

4. Zrealizowano zadanie pn.: Remont drogi gminnej nr 361022T Rataje Słupskie -Rataje 

Karskie od km 1+921 do km 2+103 . Wykonawca robót : Przedsiębiorstwo Budowlane 

„POLBUD” Tomasz Darowski, Kłoda ul. Długa 60, 28-236 Rytwiany  - wartość zadania 

27 970,45 zł – środki własne Gminy Pacanów .  

5. Zrealizowano zadanie pn.: Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid grunt 1972/2 obręb 

Pacanów, długości 110m. Wykonawca robót : Przedsiębiorstwo Budowlane „POLBUD” 

Tomasz Darowski, Kłoda ul. Długa 60, 28-236 Rytwiany  - wartość zadania 41 367,33 zł – 

środki własne Gminy Pacanów 

6. Zrealizowano zadanie pn.: Remont drogi gminnej nr 361068T ul. Profesora Pytko od km 

0+000 do km 0+135 . Wykonawca robót : Przedsiębiorstwo Budowlane „POLBUD” 

Tomasz Darowski, Kłoda ul. Długa 60, 28-236 Rytwiany  - wartość zadania 60 599,33 zł – 

środki własne Gminy Pacanów 

7. Zrealizowano zadanie pn.: Przebudowa drogi wewnętrznej nr 1988, 1990 obręb Pacanów, 

długości 68mb, utwardzenie działki 1516/10 o powierzchni 196m² . Wykonawca robót : 

Przedsiębiorstwo Budowlane „POLBUD” Tomasz Darowski, Kłoda ul. Długa 60, 28-236 

Rytwiany  - wartość zadania 26 830,24 zł – środki własne Gminy Pacanów 

8. Opracowano pięć wniosków o dotację z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych  z 

przeznaczeniem na remonty dróg gminnych nr 361101T Grabowica-Karsy Dolne, nr 

361103T Książnice-Karsy Małe , nr  361007T Biechów przez Ukop, nr 361109T Żabiec 

dojazd do kolejki, przebudowa drogi gminnej nr 361070T ul. Krótka oraz nr 361071T 

łącznik pomiędzy Książnicką a Beszowską .  

9. Opracowano wniosek na modernizację gminnej infrastruktury drogowej na terenie gminy 

Pacanów  w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych 

. Obecnie przeprowadzono postepowanie przetargowe i zawarto umowy z wykonawcami 
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na realizacje prac. Wniosek uzyskał dofinansowanie i została wystawiona promesa z BGK. 

Wartość robót budowlanych wynosi 5 093 578,71 zł, w tym dofinansowanie 4 838 899,77 

zł     

 

 

 
 

10. Opracowano wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dotację z FOGR na inwestycje pn. 

modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zborówek o nr ewid 

52. Wartość robót budowlanych wyniosła 91 242,94 zł, uzyskanej dotacji 30 648,50zł. 

Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych STASZÓW Sp.z o.o. , ul. 

Rakowska 40, 28-200 Staszów. 

11. Dokonano odbioru  i rozliczono  dotację w kwocie 685 171,00 zł  z  Funduszu Dróg 

Samorządowych na zadanie 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.  Wykonawca robót:  
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Przedsiębiorstwo Budowlane „POLBUD” Tomasz Darowski, Kłoda ul. Długa 60, 28-236 

Rytwiany  - całkowita wartość projektu 984 016,14 , dofinasowanie FDS 685171,00 zł  

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

(drogi) po nawalnym deszczu w lipcu  2021r.  
  

 
 

 
  

13. Wykonano remont dróg kruszywem kamiennym w ilości 181 ton wraz z profilowaniem 

nawierzchni   Wartość zadania 97 908,00 zł ( dane na podstawie zawartej umowy z 

Wykonawcą). Wykonawca robót Wod-Gaz Zakład Robót Inżynieryjno-Transportowych 

Czesław Sztuk, Suchowola 74a, 28-130 Stopnica .  
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14. Zrealizowano zadanie pn: Cząstkowy remont emulsją i grysami dolomitowymi przy użyciu 

remontera na terenie gminy Pacanów w ilości 70,176 ton mieszanki oraz naprawę 

nawierzchni bitumicznej – 75m² .Wartość zadania  42 650,25 zł. Wykonawca robót: Usługi 

Koparko-ładowarką Transport Drogowy Marcin Piotrowski, Badrzychowice 71, 28-136 

Nowy Korczyn. 

15. Wykonano montaż betonowego odwodnienia liniowego w drodze gminnej nr 361062T w 

m.Kwasów, długości 29mb. Wykonawca robót: Usługi Koparko-ładowarką Transport 

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

zrealizowanej umowy 17 442,43 zł .  

16. W lipcu 2021r wykonano remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Oblekoniu za kwotę 

około 13 tyś zł. 

17. Wykonano odgrzybienie i odnowienie elewacji budynku administracyjnego urzędu miasta 

za kwotę 12 tyś zł. 

 

I. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 

 

1. Podpisano umowę dot. Konserwacji gminnego oświetlenia ulicznego na 2022r. Wartość 

zawartej umowy   86 001,60 złotych brutto. Wykonawca: ELEKTROCEL Sylwester Żak , 

Biechów, 28-133 Pacanów. 

2. Zawarto umowę na opracowanie uproszczonej dokumentacji projektowej przebudowy 

oświetlenia ulicznego na wybranych liniach -7szt (Grabowica, Żabiec, Karsy Małe, 

Biechów, Trzebica, Oblekoń). Wykonawca robót: Projektowanie i Wykonawstwo 

Elektryczne, mgr inż. Ambroziewicz Janusz, ul. Kwiatowa 5, 28-100 Busko-Zdrój . 

Wartość umowy 36 600,00zł. 

3. Zakupiono 30 szt. opraw oświetleniowych Led na potrzeby wymiany opraw na ulicy 

Słupskiej w Pacanowie. Dostawca opraw: ETAK Sp. z o.o., ul. Krakowska 191, 34-103 

Witanowice. Wartość dostawy 26 450,44 zł .  

 

4. W miesiącu sierpniu 2021r. wszczęto postępowanie przetargowe  na „Budowę budynku 

zaplecza socjalnego dla potrzeb Klubu Sportowego GLKS „Zorza-Tempo Pacanów” – etap 

I (stan surowy zamknięty).” w wyniku którego wybrano ofertę Wykonawcy Firmy Usługi 

Budowlane Bartosz Graca z siedzibą Błoniec 14a, 28-100 Busko-Zdrój z którym w dniu 

20.09.2021 podpisano umowę na realizacje budowy na kwotę 459 193,32 zł.  Zadanie 

zostało zrealizowane i odebrane w dniu 10.03.2022r.  
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5. Opracowano wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Sportu  o 

dofinansowanie zadania pn. „Budowa obiektu zaplecza socjalnego dla potrzeb  Klubu 

Sportowego GLKS „Zorza-Tempo” Pacanów” w ramach programu Sportowa Polska – 

Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej Edycja 2021. Wniosek został złożony w 

dniu 31.03.2021r.  

6. W dniu 23.12.2020r. wszczęto  postępowanie przetargowe w trybie przetargu 

nieograniczonego dla zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami 

ścieków w miejscowości Słupia – etap I”. W wyniku którego w dniu 8.04.2021r. podpisano 

umowę na realizację robót budowlanych. Wartość zadania 3 309 101,26 brutto. Umowę 

podpisano z Wykonawcą: Przedsiębiorstwo Budowlane „BUDOMONT” Sp. z o.o., z 

siedzibą ul. Przy Torze 1 35-205 Rzeszów.  Termin zakończenia  realizacji robót 

budowlanych został określony na dzień  30.06.2022r. Zadanie przewiduje  kompleksową 

budowa sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym.   Zakres 

zamówienia obejmuje wykonanie głównej sieci kanalizacyjnej wraz odgałęzieniami 

bocznymi zakończonymi studzienkami tworzywowymi umożliwiającymi podłączenie 

poszczególnych posesji zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym. Podstawowe 

parametry przedmiotu zamówienia:  

a) Łączna długość kanalizacji sanitarnej – 8 631 m  

b) Sieciowe przepompownie ścieków – 4 kpl. 

c) Przydomowe przepompownie ścieków – 1 kpl. 

W roku 2021 Wykonawca zrealizował roboty budowlane na kwotę 587 951,89 zł. Projekt 

pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków wraz ich niezbędną 

infrastrukturą techniczną  w miejscowości Słupia – etap I” jest  współfinansowany z 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach działania 4.3 „Gospodarka 

wodno-ściekowa” Osi 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach umowy o 

dofinansowanie  nr RPSW.04.03.00-26-0012/18. 
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7. Przeprowadzono postępowanie ofertowe na „Opracowanie kompleksowej dokumentacji 

projektowo– kosztorysowej budowy parkingu publicznego wraz z niezbędną infrastrukturą 

towarzyszącą na działce gminnej nr 1625 w Pacanowie” w  wyniku którego wybrano ofertę 

Wykonawcy Pana mgr inż. Szymon Siedlecki  zam. Łęg Tarnowski , za kwotę 26 900,00zł. 

W roku 2021 kontynuowane  były prace projektowe. Przewidywany termin realizacji 

przedmiotu umowy i przekazanie całej opracowanej  dokumentacji projektowej  wraz z 

prawomocnym pozwoleniem na budowę -  II kw. 2022r.  

8. W przeprowadzonym postępowaniu zawarto umowę z dnia 30.11.2021r. na „Opracowanie 

dokumentacji dot. zmiany sposobu użytkowania części budynku zlokalizowanego w 

Pacanowie przy ul. Szkolnej 11 (nr ewidencyjny działki 1436) w zakresie lokalu po byłym 

posterunku policji w Pacanowie z przeznaczeniem pod dwa oddzielnie funkcjonujące 

mieszkalne lokale socjalne”. Zadanie na kwotę brutto: 12500,00zł. Wykonawca: Bogusława 

Siedlecka zam. ul. Klikowska 65a, 33-100 Tarnów.  

9. W miesiącu wrześniu 2001 roku przeprowadzono postępowanie ofertowe dotyczące 

realizacji robót budowlanych  zadania pn. „Rozbiórka budynku dawnego przedszkola przy 

ul. Słupskiej w Pacanowie” w  wyniku którego wybrano ofertę Wykonawcy 

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Adam Marcinkowski z siedziba Kąty Nowe 2a, 28-

130 Stopnica. W dniu 16.11.2021r. została podpisana między Gmina Pacanów a 

Wykonawcą umowa na realizację robót budowlanych opiewająca  na kwotę 84 500,00 zł. 

Zakres robót obejmował wykonanie kompleksowej rozbiórki całego obiektu dawnego 

Przedszkola (ściany, stropy, kominy,  dach) wraz z fundamentami, stolarką, posadzkami 

oraz wszystkimi  pozostałymi elementami tj. schody, instalacje, urządzenia, pozostałe 

wyposażenie obiektu. Ponadto zakres robót obejmował również zasypanie wykopów 

fundamentowych,  uzupełnienie gruntu wraz z zagęszczeniem i wyrównanie  oraz 

uporządkowanie terenu prowadzonych robót. Rozbiórka wykonana metodami 

tradycyjnymi. 

10. W 2021 r. zgłoszono i wykonano ok. 65  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 2 

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. 

11. Ukończono I etap rozbudowy strażnicy OSP w Wójczy (stan surowy) . Wartość zadania  ok 

70 tyś zł. 

 

Infrastruktura komunalna (wodno – kanalizacyjna) 

 

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 2 385 posesji (stan na koniec 2021r. wg. systemu informatycznego 

obsługującego rozliczenia wody i ścieków – kontrahenci aktywni w systemie 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 2021r. wyniósł 328 940,00 m3/rok.  



42 

 

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 2021r. wyniósł 139 378,00 m3/rok 

Ogólna sprzedaż wody dla odbiorców z terenu Gminy Pacanów wyniosła 246 553,00 m3, 

na teren Gminy Oleśnica 56 726,00 m3, oraz do firmy Wienerberger 15 424,50 m3 (dane o 

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

technologiczne na ujęciu Żabiec (płukanie filtrów) 4 936,00 m3. Pozostała różnica to woda 

pobrana do celów p.poż, oraz straty wody oraz woda zafakturowana w styczniu 2022r. - co 

stanowi 30,89% 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 częściowo.    

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

do której podłączone jest 676 posesji (stan na koniec 2021r. wg. systemu informatycznego 

obsługującego rozliczenia wody i ścieków – kontrahenci aktywni w systemie 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 2021r. 52 616,80 m3 ścieków – wg. 

wystawionych faktur  

  

4. Wydatki w zakresie gospodarki wodno - kanalizacyjnej wyniosły:  

 woda: 1 147 035,64 zł 

 ścieki: 446 713,19 zł 

 wydatki inwestycyjne – w 2021r. zakończono realizację projektu 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 poniesione w ramach 

zrealizowanego projektu 1 213 558,44 zł, brutto w tym dofinansowanie z RPO woj. 

Świętokrzyskiego 1 102 527,85 zł. 

5. Dochody w zakresie gospodarki wodno - kanalizacyjnej wyniosły:  

 woda: 873 971,97 zł 

 opłata abonamentowa: 146 842,57 zł 

 ścieki: 257 709,07 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. Opracowano i odebrano dokumentację  projektowo – kosztorysową na „Budowę odcinka 

uzupełniającej sieci wodociągowej w m Kwasów gm. Pacanów” Projekt wykonała firma 

„ECO-PROJEKT” Rafał Bzduch Grabki Duże 98/7, 28-225 Szydłów za kwotę 26 000,00 zł 

brutto. Kompletna dokumentacja została przekazana w dniu 15.05.2021r. W dniu 

23.07.2021r. do Wydziału Budownictwa i Architektury Starostwa powiatowego w Busku 

Zdroju, złożone zostało zgłoszenie robót budowlanych. Decyzja o niewniesieniu sprzeciwu 

do zgłoszenia robót budowlanych przez Starostwo została przekazana w dniu 29.09.2021r.  
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2. W związku z zakończeniem procesu uzyskania dokumentacji projektowo kosztorysowej  na 

„Budowę odcinka uzupełniającej sieci wodociągowej w m Kwasów gm. Pacanów”, 

rozpoczęty został proces realizacji w/w inwestycji. Zakupione zostały materiały niezbędne 

do budowy (rury wodociągowe, zasuwy, hydranty p.poż i inne niezbędne materiały)  

Realizacja robót budowlanych rozpoczęła się w grudniu 2021r. Roboty budowlane 

wykonywane były przez pracowników Referatu Komunalnego.   

3. W roku 2021r. zakończyła się realizacja projekt 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”. Projekt realizowało  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. z o.o. ul. Pieniężnego 15, 10-003 Olsztyn, 

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

Kraków.  

Protokół odbioru końcowego podpisany został w dniu 27.04.2021r.  

W ramach projektu wykonano następujące elementy zmówienia:  

 Zakup licencji Portalu Interesanta – 1 – za 80 000,00 zł netto, 

 Konfiguracja i wdrożenie Portalu Interesanta – 1 – za 38 000,00 zł netto, 

 Dostawa systemu do zestawów do zdalnego odczytu – 1 szt. – za 3 300,00 zł netto, 

 Dostawa zestawów zdalnego odczytu wraz z wdrożeniem i konfiguracją. DN 15 L110 - 

98 szt. za 20 629,00 zł netto,  

 Dostawa zestawów zdalnego odczytu wraz z wdrożeniem i konfiguracją. DN 20 L130 - 

2 191 szt. – za 476 542,50 zł netto, 

 Dostawa zestawów zdalnego odczytu wraz z wdrożeniem i konfiguracją. DN 25 L260 - 

53 szt. – za 24 936,50 zł netto, 

 

 
 

 Dostawa zestawów zdalnego odczytu wraz z wdrożeniem i konfiguracją. DN 32 L260 - 

48 szt. – za 30 768,00 zł netto, 
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 Sprzęt IT (Serwer- 1 szt., Wirtualizacja- 1 szt., UPS- 2 szt., NAS- 1 szt., Biblioteki 

taśmowe- 1 szt., Monitoring wizyjny serwerowni- 1 szt., Monitoring zdarzeniowy- 1 

szt., Switch- 24 T, Switch- 24 P, UTM- 1 szt., Klimatyzator- 1 szt., Agregat 

prądotwórczy- 1 szt.) – 1 kpl. – za 227 600,00 zł netto, 

 Modernizacja systemów dziedzinowych wraz z konfiguracją, wdrożeniem i 

przekazaniem aktualnej licencji - 1 kpl. – za 120 000,00 zł netto, 

 Tablice informacyjne, 

 Radiowa promocja projektu, 

 Studium wykonalności, 

 Inżynier kontraktu, 

Sumaryczny całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 1 213 558,44 zł netto. 

Dofinansowanie z RPO woj. Świętokrzyskiego 1 102 527,85 zł.  

Projekt został zakończony i rozliczony. Przeprowadzona została kontrola inwestycji przez 

służby Marszałka Woj. Świętokrzyskiego nadzorujące realizację inwestycji 

dofinansowywanych z środków RPO pochodzących z budżetu UE. 

 Kontrola została zakończona pozytywnie, złożone wnioski o refundację poniesionych 

kosztów zostały zaakceptowane. 

4. Wykonano remont i przebudowę hydroforni w m. Kwasów uszkodzonej w 2020r. W ramach 

remontu wymieniono zalane pompy na nowe, wykonano dodatkową instalację 

odwodnieniową w komorze hydroforni, wykonano i zamontowano nową szafę sterująca 

pompowni umieszczoną na zewnątrz komory. Dostawę pomp zrealizowała firma BARTOSZ 

Sp. J.  Bujwiecki, Sobiech Ul. Sejneńska 7 15-399 Białystok, Oddział Kielce ul. Zgoda 58a, 

25-378 Kielce za kwotę 20 172,00 zł brutto, montaż pomp wykonano siłami własnymi 

Referatu Komunalnego. Dostawę i montaż nowej szafy sterującej pracą hydroforni 

wykonała firma Firmą METRIA – Yuriy Drdaszev, ul. Pruszkowska 29b lok. 146, 02-119 

Warszawa, za kwotę 39 360,00 zł brutto. Łączny koszt remontu wyniósł 59 532,00 zł brutto, 

prace związane z wykonaniem i uruchomieniem hydroforni zakończono w dniu 31.08.2021r. 

Koszty naprawy zostały częściowo odzyskane z polisy ubezpieczeniowej.  

5. Zakupiono 4 nowe pompy do pompowni ścieków w m. Wola Biechowska, Zołcza Ugory – 

koszt wymiany: 21 549,60 zł brutto,  

6. Na ujęciu wody z m. Żabiec wykonano przebudowę układu zasilania zbiorników wody – 

obecnie z ujęcia zasilany jest zbiornik nr 1, a woda do sieci pobierana jest ze zbiornika nr 2. 

Zapewnia to przepływ i wymianę wody w zbiornikach (dotychczas zbiornik nr 2 działał 

równolegle). Zmiany te wprowadzono po skażeniu na ujęciu w czerwcu 2021r. 

7. Na ujęciu wody w m. Wójeczka wykonano kompleksową naprawę 1 szt. pompy zasilającej 

– koszt naprawy wyniósł 4 906,47 zł. Naprawę wykonała firma PUW Hydroinstal z 

Wrocławia. 

8. Wykonano naprawę układu hamulcowego ciągnika New Holland. Koszt naprawy wyniósł 

6 150,00 zł brutto, wykonana została przez firmę WILAN Langer. 

9. Opracowany i złożony został do PGW Wody Polskie w Krakowie wniosek o zatwierdzenie 

taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie Gminy 

Pacanów na kolejne 36 miesięcy. Decyzja zatwierdzająca taryfy została wydana w dniu 

28.12.2021r. Nowe taryfy obowiązują od 08.01.2022r. 

a) W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy (od dnia 08.01.2022r. do 

07.01.2023r.) w wysokości: 

- cena za 1m3 dostarczonej wody – 3,06 zł netto, 

- cena za 1m3 odprowadzonych ścieków – 5,38 zł netto, 

- opłata abonamentowa  - 5,30 zł/miesiąc netto, 

b) W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy (od dnia 08.01.2023r. do 

07.01.2024r.)w wysokości: 
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- cena za 1m3 dostarczonej wody – 3,08 zł netto, 

- cena za 1m3 odprowadzonych ścieków – 5,43 zł netto, 

- opłata abonamentowa  - 5,30 zł/miesiąc netto, 

c) W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy (od dnia 08.01.2024r. do 

07.01.2025r.)w wysokości: 

- cena za 1m3 dostarczonej wody – 3,10 zł netto, 

- cena za 1m3 odprowadzonych ścieków – 5,48 zł netto, 

- opłata abonamentowa  - 5,30 zł/miesiąc netto, 

10. W 2021r. usuwane były na bieżąco awarie na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. 

11. W 2021r. wydawane były na bieżąco warunki techniczne i uzgadniano projekty 

techniczne przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, jak również wykonywane były 

odbiory techniczne nowo wykonanych przyłączy.         

 

Gospodarka odpadami  

 

1. W roku 2021 r. usługę w zakresie odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Pacanów 

z nieruchomości zamieszkałych i domków letniskowych świadczyło Przedsiębiorstwo 

Usługowo-Handlowe ECOTECH Karol Wiśniewski ul. Tadeusza Kościuszki 65C, 28-130 

Stopnica. Wykonawca został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego z którym 

została  podpisana umowa na świadczenie usług na okres 12 miesięcy od 01.01.2021r. do 

31.12.2021r. Z nieruchomości niezamieszkałych odpady odbierane były przez firmy 

zewnętrzne, które miały podpisane indywidualne umowy. 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 uchwalone zostały przez Radę 

Miejską. Dnia 2 grudnia 2020r zostały zmienione stawki opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi Uchwałą Nr XXVIII/159/20 Rady Miejskiej w Pacanowie  obowiązujące od 

dnia 01.01.2021r. są  one aktualnie następujące: 

 14,50 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli 

odpady komunalne były zbierane i odbierane w sposób selektywny, 

 46,20 zł miesięcznie od jednego mieszkańca w przypadku gdy właściciele nieruchomości 

nie zbierali selektywnie odpadów komunalnych, to firma odbierająca przyjmowała je 

jako niesegregowane (zmieszane) i powiadamiała o tym fakcie władze gminy. Burmistrz 

Miasta i Gminy miał obowiązek określić w drodze decyzji wyższą opłatę za odpady 

zmieszane. 

Ponadto Rada Miejska Uchwałą Nr XXVIII/158/20 Rady Miejskiej w Pacanowie z dnia 2 

grudnia 2020r. ustaliła zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

dla właścicieli nieruchomości, którzy zagospodarowują bioodpady stanowiące odpady 

komunalne w przydomowych kompostownikach w wysokości 2,00 zł miesięcznie od jednego 

mieszkańca. 

 Funkcjonowała również uchwalona stawka opłat ryczałtowych za zagospodarowanie 

odpadami komunalnymi 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 120,00 zł rocznie za 1 domek letniskowy lub inną 

nieruchomość wykorzystywaną na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Jeżeli właściciel 

nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób 

selektywny w wysokości 240,00 zł za rok. 
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Nieruchomości niezamieszkałe, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 

komunalne zostały wyłączone z systemu gminnego i są obsługiwane przez firmy zewnętrzne w 

ramach indywidualnych umów cywilno-prawnych zawieranych pomiędzy podmiotami.  

 

3. W celu zapewnienia właściwego stanu sanitarno – higienicznego częstotliwość usuwania 

stałych odpadów komunalnych na terenie miasta i gminy Pacanów w 2021r. odbywała się 

następująco: 

a)   niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne odbierane były: 

w okresie od 1 kwietnia do 31 października – jeden raz w tygodniu z budynków 

wielolokalowych i jeden raz na dwa tygodnie z budynków jednorodzinnych, natomiast od 1 

listopada do 31 marca – jeden raz w miesiącu, 

b) bioodpady odbierano: 

w okresie od 1 kwietnia do 31 października – jeden raz w tygodniu z budynków 

wielolokalowych i jeden raz na dwa tygodnie z budynków jednorodzinnych, natomiast od 1 

listopada do 31 marca – jeden raz w miesiącu, 

c) selektywne odpady tj. papier i tekturę, szkło, tworzywa sztuczne, metale i opakowania 

wielomateriałowe odbywały się  – jeden raz w miesiącu. 

Właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania 

odpadów, a odbierający  do odbierania następujących rodzajów odpadów: papier i tekturę, 

szkło, metale i tworzywo sztuczne, odpady wielomateriałowe, odpady ulegające 

biodegradacji, opony, meble i odpady wielkogabarytowe. 

Zebrane przez mieszkańców odpady komunalne gromadzone są w workach: 

 worek koloru żółtego – tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, 

 worek koloru niebieskiego – papier i tektura, 

 worek koloru zielonego – szkło, 

 worek koloru brązowego – odpady ulegające biodegradacji, 

 worek koloru czarnego - niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, 

Dystrybucja worków odbywa się podczas odbioru odpadów komunalnych zgodnie z zasadą 

„worek za worek”. Celem wprowadzenia udogodnień dla mieszkańców worki można było 

dodatkowo odebrać w siedzibie Urzędu Gminy. 

W 2021r. na terenie Gminy  była zorganizowana zbiórka odpadów wielkogabarytowych. 

4. Koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi. 

koszty łącznie: 755 191,93 zł 

 koszty odbioru i transportu oraz zagospodarowania  odpadów komunalnych  653 567,26 zł 

     (zostały uwzględnione cztery faktury za X, XI, XII 2020r, zapłacone w 2021r. w wysokości 

111 029,77 zł) 

 koszty administracyjne 97 185,67 zł 

 pozostałe koszty 4 439,00 zł 

Wpływy do budżetu łącznie: 886 441,73 zł 

 wpływy do budżetu z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2021 roku 

wynosiły 878 255,42 zł 

 koszty upomnienia 5 355,31 zł 

 odsetki 2 231,00 zł 

 pozostałe wpływy 600,00 zł 

5. W roku 2021 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 

dostarczonych do PSZOK: 

 szkło 20 01 02 w ilości 119,33 Mg 
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 papier i tektura 20 01 01 w ilości 4,59 Mg 

 zużyte opony 16 01 03 w ilości 16,78 Mg 

 zmieszane odpady betonu i gruzu 17 01 07 w ilości 19,60 Mg 

 wielkogabarytowe 20 03 07 w ilości 68,00 Mg 

 zmieszane odpady opakowaniowe 15 01 06 w ilości 171,03 Mg 

 Zużyte urządzenia  16 02 14 w ilości 5,40 Mg 

 odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach 20 03 99 w ilości 25,40 Mg 

 niesegregowane odpady komunalne kodzie 20 03 01 w ilości 549,82 Mg, 

 Leki inne niż wymienione w 20 01 - 31 20 01 32 w ilości 0,006 Mg, 

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

23 zawierające niebezpieczne składniki 20 01 35* w ilości 2,728 Mg, 

 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 

i 20 01 35 - 20 01 36 w ilości 2,712 Mg. 

 Inne odpady nieulegające  biodegradacji 20 02 03 w ilości 16,84 Mg 

Gmina osiągnęła następujące poziomy recyklingu: 

 Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów 

komunalnych -  

54,23 % , 

 poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami, 

odpadów budowlanych i rozbiórkowych innych niż niebezpieczne – 100% 

 poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazywanych  

do składowania – 22,88% 

6. W roku 2021 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.  
 

 

Rolnictwo i ochrona środowiska 

 
ZWIERZĘTA 

 

W 2021 r Gmina Pacanów zawarła niżej wymienione umowy dot. bezdomnych zwierząt: 

 wyłapywanie, przejęcie i zapewnienie kompleksowej opieki bezdomnym zwierzętom 

wyłapanym na terenie Gminy Pacanów z Gabinetem Weterynaryjnym MEDWET Marcin 

Komorowicz ul.  G. Zapolskiej 7/u4u5, 25-435 Kielce, NIP 657 278 16 68, REGON 

260423897, telefon 606 758 568; 

 

1. W 2021r Gmina Pacanów zawarła niżej wymienione umowy dotyczące: 

 odbiór padłych sztuk  zwierząt porzuconych znajdujących się na terenie Gminy 

Pacanów  

z Punktem Zbiorczym  Padliny we Włoszczowie, ul. Przedborska 87, 

reprezentowanym przez Hartwig Stanisław; 

 interwencji i czynności związanych ze zgłoszeniami dokonanymi przez Urząd Gminy 

Pacanów lub Policję, Ochotniczą Straż Pożarną z terenu tutejszej Gminy, dotyczące 

potrąconych zwierząt na terenie Gminy Pacanów oraz innych zdarzeń losowych 

związanych ze zwierzętami poszkodowanymi w wypadkach komunikacyjnych itp. do 

zapewnienia opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń wyżej wymienionych, 
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uśpienie ślepych miotów (psów, kotów) z lek. wet. Zbigniewem Adlisem lekarzem 

weterynarii prowadzącym gabinet weterynaryjny mieszczący się w  Ratajach 

Słupskich; 

 kastracji, sterylizacji, uśpienie ślepych miotów bezdomnych psów i kotów oraz psów  

i kotów posiadających właścicieli z Gabinetem Weterynaryjnym Lek. wet. Wojciecha 

Nowaka z siedziba w m. Zborów ul. Solecka 25, 28-131 Solec-Zdrój; 

 oświadczenie dot. zwierząt gospodarskich złożone przez Panią Iwonę Bednarz  

zam. Książnice;  

 Współpracowano również z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami o. Kielce 

reprezentowanym przez Panią Renatę Kosowską; 

 P. Tadeusz Ptak, Ptasi Azyl z siedzibą w m. Złota Pińczowska ul. Krótka 1.  

 

2. W 2021r. Gmina Pacanów: 

 oddała do schroniska 15 psów w tym 11 psów dorosłych i 4 szczenięta,  

 wysterylizowano 11 suk oraz 22 kotów samice, wykastrowano 7 kocurów – 

razem 40 zwierząt, tj. Gmina dofinansowała ww. zabiegi w 50%; 

 przekazała 1 sowę do Ptasiego Azylu; 

 2 psy zgłoszone w m. Kępa Lubawska zostały oddane do adopcji przez 

zgłaszającą 

 1 pies zgłoszony w m. Wójeczka zgłaszająca sama przekazała psa 

Stowarzyszenie Vox Animalium – UMiG Pacanów pomógł w transporcie 

 1 pies z m. Żabiec został oddany do adopcji przez zgłaszającą 

 4 psy UMiG Pacanów przekazała mieszkańcom gminy Pacanow do adopcji 

(Gmina pokryła koszty szczepień, badań psów) 

 

3.  W 2021r. gmina Pacanów poniosła koszty:  

 wyłapania i oddania psów do schroniska:   28 600,00 zł (dwadzieścia osiem 

tysięcy sześćset złotych) 11 psów dorosłych i 4 szczenięta 

 dofinansowanie do sterylizacji i kastracji psów i kotów 2 700,00 zł ( dwa tysiące 

siedemset złotych)  

 koszty zakupu karmy 377,16 zł ( dla psów i sowy) 

 usługi weterynaryjne dot. zapewnienia opieki weterynaryjnej zwierzętom 

poszkodowanym w wypadkach – 1 944,00 zł 

 na wykonanie usług odbioru padłych sztuk zwierząt porzuconych znajdujących 

się  

na terenie Gminy Pacanów – 237,60 zł 

 

Koszty RAZEM: 33 858,76 zł 

 

 

DRZEWA 

 

W 2021 roku do tut. Urzędu wpłynęły zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew od 194 osób 

fizycznych na 791 szt. drzewa. 
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Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów wydał decyzję zezwalającą na wycinkę 2 szt. przez osoby 

prawne 1 szt. drzew, nakazał wykonania nasadzenia 2 szt. drzew.  

Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów wydał 5 decyzji sprzeciwiających się na wycinkę przez 

osoby prawne 10 szt. drzew. 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów wydał w uzgodnieniu z RDOŚ w Kielcach (pasy drogowe) 

13 decyzji zezwalających na wycinkę 56 szt. drzew, nakazał wykonanie nasadzenia 60 szt. 

drzew. 

 

Urząd Miasta i Gminy Pacanów wnioskował do starostwa o usunięcie 34 szt. ( pas drogi 

gminnej, działki należące do Gminy), mamy wykonać nasadzenia 21 szt. drzew – koszt po 

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

podpisaniu umów. 

 

SZACOWANIE STRAT 

 

W 2021r na terenie gminy wystąpiły czterokrotnie zjawiska atmosferyczne: 

 

 w dniu 27 lipca wystąpił nawalny deszcz 

 w dniach 11-12 sierpnia wystąpiła powódź 

 w dniu 9 sierpnia wystąpił nawalny deszcz 

 w dniach 30-31 sierpnia, 1 września wystąpiła powódź. 

 

W 2021 roku przeprowadzono szacowanie strat w gospodarstwach, które ucierpiały w wyniku 

nawalnego deszczu, który wystąpił w dniu 27 lipca 2021r. 

Komisja powołana przez Burmistrza Miasta i gminy Pacanow na podstawie Zarządzeni 

Wojewody Świętokrzyskiego przeprowadziła w dniach od 16.08.2021r do 21.09.2021r. 

lustrację  w gospodarstwach rolnych na terenie  16 sołectw tj.: Rataje Karskie, Rataje Słupskie, 

Biskupice, Karsy Małe, Zborówek, Kępa Lubawska, Karsy Dolne, Książnice, Komorów, 

Zborówek Nowy, Trzebica, Żabiec, Grabowica, Oblekoń, Podwale, Kółko Żabieckie. 

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

rolnej  50  (szt.) o powierzchni użytków rolnych, na których wystąpiły szkody 210,34 

(ha),  

w tym liczba gospodarstw z których protokoły zostały przekazane do innych 

gmin……1…(szt), o powierzchni użytków rolnych,  na których wystąpiły szkody 

……1,44……….(ha) 

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

produkcji rolnej  101  (szt.) o powierzchni użytków rolnych, na których wystąpiły 

szkody ………377,84…….(ha), w tym liczba gospodarstw z których protokoły zostały 

przekazane do innych gmin…2……(szt), o powierzchni użytków rolnych,  na których 

wystąpiły szkody ……5,28……….(ha) 

 Łączna liczba gospodarstw, na których wystąpiły szkody ……151…(szt), 

 Łączna powierzchnia użytków rolnych na której wystąpiły szkody …588,18…… (ha) 
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  ( 4 Rolników wycofało wniosek o szacowanie strat bądź miało „0” strat w protokole) 

 

W 2021 roku przeprowadzono szacowanie strat w gospodarstwach, które ucierpiały w wyniku 

powodzi, która wystąpiła w dniach 11-12 sierpnia 2021r. 

Komisja powołana przez Burmistrza Miasta i gminy Pacanow na podstawie Zarządzeni 

Wojewody Świętokrzyskiego przeprowadziła w dniach od 16.08.2021r do 21.09.2021r. 

lustrację  w gospodarstwach rolnych na terenie 26 sołectw tj.:         Rataje Karskie, Rataje 

Słupskie, Kępa Lubawska, Karsy Małe, Karsy Dolne, Książnice, Chrzanów, Komorów, , 

Trzebica, Żabiec, Grabowica, , Podwale, Zołcza-Ugory, Wola Biechowska, Biechów, Słupia. 

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

rolnej  26  (szt.) o powierzchni użytków rolnych, na których wystąpiły szkody 232,09  (ha),  

w tym liczba gospodarstw z których protokoły zostały przekazane do innych 

gmin…0…(szt), o powierzchni użytków rolnych,  na których wystąpiły szkody 

……0……….(ha) 

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

rolnej  38  (szt.) o powierzchni użytków rolnych, na których wystąpiły szkody 

………141,71…….(ha), w tym liczba gospodarstw z których protokoły zostały przekazane 

do innych gmin…5……(szt), o powierzchni użytków rolnych,  na których wystąpiły 

szkody ………6,73…….(ha) 

 Łączna liczba gospodarstw, na których wystąpiły szkody ……64…(szt),  

 Łączna powierzchnia użytków rolnych na której wystąpiły szkody …373,80…… (ha) 

 

W 2021 roku przeprowadzono szacowanie strat w gospodarstwach, które ucierpiały w wyniku 

nawalnego deszczu, który wystąpił w dniu 9 sierpnia 2021r. 

Komisja powołana przez Burmistrza Miasta i gminy Pacanow na podstawie Zarządzeni 

Wojewody Świętokrzyskiego przeprowadziła w dniach w dniach od 16.08.2021r do 

21.09.2021r. lustrację   

w gospodarstwach rolnych na terenie 26 sołectw tj.:         Rataje Karskie, Rataje Słupskie, 

Karsy Małe, Zborówek, Karsy Dolne, Książnice, Komorów, Zborówek Nowy, Trzebica, 

Żabiec, Grabowica, Oblekoń, Podwale, Kółko Żabieckie, Zołcza-Ugory, Wola Biechowska, 

Biechów, Słupia, Pacanów, Chrzanów, Karsy Duże, Wójcza, Kwasów, Wójeczka, Sroczków, 

Niegosławice. 

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

rolnej  53  (szt.) o powierzchni użytków rolnych, na których wystąpiły szkody 406,42 (ha),  

w tym liczba gospodarstw z których protokoły zostały przekazane do innych 

gmin…0…(szt), o powierzchni użytków rolnych,  na których wystąpiły szkody 

……0……….(ha) 

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

rolnej  79  (szt.) o powierzchni użytków rolnych, na których wystąpiły szkody 

………365,52…….(ha), w tym liczba gospodarstw z których protokoły zostały przekazane 
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do innych gmin…7…(szt), o powierzchni użytków rolnych,  na których wystąpiły szkody 

………20,23…….(ha) 

 Łączna liczba gospodarstw, na których wystąpiły szkody ……132…(szt),  

 Łączna powierzchnia użytków rolnych na której wystąpiły szkody …771,94…… (ha) 

  ( 1 Rolnik wycofał wniosek o szacowanie strat bądź miał „0” strat w protokole) 

 

W 2021 roku przeprowadzono szacowanie strat w gospodarstwach, które ucierpiały w wyniku 

powodzi, która wystąpiła w dniach która wystąpiła w dniu/dniach 01.09.2021 (30-31.08.2021 

i 01.09.2021). Komisja powołana przez Burmistrza Miasta i gminy Pacanow na podstawie 

Zarządzenia Wojewody Świętokrzyskiego przeprowadziła w dniach od 08.09.2021r do 

21.09.2021r. lustrację  w gospodarstwach rolnych na terenie 16 sołectw tj.:         Rataje Karskie, 

Rataje Słupskie, Karsy Małe, Karsy Dolne, Książnice, Chrzanów, Trzebica, Żabiec, Oblekoń, 

Sroczków, Grabowica, Podwale, Zołcza-Ugory, Wola Biechowska, Biechów, Słupia. 

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

rolnej  10  (szt.) o powierzchni użytków rolnych, na których wystąpiły szkody 38,93  (ha),  

w tym liczba gospodarstw z których protokoły zostały przekazane do innych 

gmin…0…(szt), o powierzchni użytków rolnych,  na których wystąpiły szkody 

……0……….(ha) 

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

rolnej  22  (szt.) o powierzchni użytków rolnych, na których wystąpiły szkody 

………62,00…….(ha), w tym liczba gospodarstw z których protokoły zostały przekazane 

do innych gmin…2……(szt), o powierzchni użytków rolnych,  na których wystąpiły 

szkody ………3,42…….(ha) 

 Łączna liczba gospodarstw, na których wystąpiły szkody ……32…(szt),  

 Łączna powierzchnia użytków rolnych na której wystąpiły szkody …100,93…… (ha) 

  ( 1 Rolnik wycofał wniosek o szacowanie strat bądź miał „0” strat w protokole) 

 

WNIOSKI ARiMR 

 

W 2021 roku wypełniono 410 wniosków elektronicznych o dopłaty bezpośrednie ( nie wliczane 

są tu zmiany do wniosku, jakie Rolnik wprowadził) 

 

DECYZJE ŚRODOWISKOWE 

 

W 2021 roku Inwestorzy złożyli 10 wniosków o wydanie decyzji środowiskowej. Prowadzone 

były również sprawy dot. decyzji środowiskowych złożonych w 2020r. oraz latach 

wcześniejszych.  

 

ZABYTKI 

 

Gmina Pacanów nie posiada Programu opieki nad zabytkami  

 

CZYSTE POWIETRZE 

 

12 wniosków wykonała  
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KONOPIE 

 

Nie wydawano w 2021r żadnej decyzji. 

 

DOŻYNKI 

Nie odbyły się 

 

ZIELEŃ 

 Złożono do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego Departamentu 

Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich wniosek w ramach projektu pn.: „Zakup drzew 

i krzewów miododajnych przeznaczonych do nasadzeń na terenach zieleni dostępnych 

publicznie w województwie świętokrzyskim” otrzymała 30 szt. sadzonek drzew 

miododajnych tj. lipa drobnolistna – 10 szt., klon pospolity 10 szt., jarząb pospolity 10 szt. 

Drzewa zostały posadzone 4 listopada br. na działce nr 1186/2 obręb Słupia. 

 

 
 

 Wykonano corocznych nasadzeń kwiatów w Rynku w Pacanowie tj. 5 donic piętrowych 

oraz 25 donic pozostałych.  

 

ASF 

 

ROZPORZĄDZENIE Nr 9/2021 WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 19 

października 2021 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terenie 

powiatów staszowskiego i buskiego wprowadził na terenie gminy Pacanów w m.  Biskupice, 

Zborówek, Książnice, Karsy Małe, Karsy Duże, Karsy Dolne, Grabowica, Komorów, Kółko 

Żabieckie oraz część miejscowości Zabiec, na obszarze znajdującym się na wschód od drogi 

krajowej 73, 

obszar objęty ograniczeniami - - obszar zagrożony w promieniu 10 km od ogniska choroby 

afrykańskiego pomoru świń (ASF) (sięgający 7 km poza obszar zapowietrzony). 
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VI  Realizacja Uchwał Rady Miejskiej w 2021r 

 

W 2021 r. Rada Miejska w  Pacanowie podjęła 63 uchwały, które nakładały                                   

na Burmistrza Miasta i Gminy oraz jednostki podległe Radzie Gminy określone zadania.   

Zrealizowano niżej wymienione uchwały:  

 

1. Uchwała Nr XXX/172/21 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Pacanów na lata 2021-2030. 

2. Uchwała Nr XXX/173/21 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2021 rok.  

3. Uchwała Nr XXIX/174/21 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej                               

w Pacanowie i komisji problemowych Rady Miejskiej na 2021 rok. 

4. Uchwała Nr XXXI/175/21  w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkanki Biechowa na 

działalność Kierownika MGOPS w Pacanowie. 

5. Uchwała Nr XXXI/176/21 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Pacanów na lata 2021 – 2030. 

6. Uchwała Nr XXXI/177/21 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2021 rok.  

7. Uchwała Nr XXXI/178/21 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie                      

w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. 

8. Uchwała Nr XXXI/180/21 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie 

bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Pacanów. 

9. Uchwała Nr XXXI/181/21 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie 

bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Pacanów. 

10. Uchwała Nr XXXI/182/21 w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji nowych 

przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Pacanów. 

11. Uchwała Nr XXXI/183/21 w sprawie przyjęcia planu Gospodarki Niskoemisyjnej 

Gminy Pacanów do roku 2030. 

12. Uchwała Nr XXXI/184/21 w sprawie zmiany przebiegu dróg gminnych na terenie 

gminy Pacanów.  

13. Uchwała Nr XXXI/185/21 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form 

doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty 

dofinansowania opłat w roku 2021, za kształcenie nauczycieli zatrudnionych                         

w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pacanów. 

14. Uchwała Nr XXXI/186/21 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/161/20 Rady 

Miejskiej w Pacanowie z dnia 2 grudnia 2020 w sprawie określenia szczegółowego 

sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.  

15. Uchwała Nr XXXI/187/21 w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od 

przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Pacanów za roku 

2021.  

16. Uchwała Nr XXXII/188/21 w sprawie  zmian w budżecie Gminy Pacanów                                 

na 2021 rok.  
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17. Uchwała Nr XXXII/189/21 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pacanów w 

2021 r.  

18. Uchwała Nr XXXII/190/21 w sprawie nabycia na własność Gminy Pacanów działki nr 

40/6 położonej w Karsach Małych. 

19. Uchwała Nr XXXIII/191/21 zmieniająca uchwałę Nr IV/27/10 Rady Gminy Pacanów z 

dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie określenia jednostek budżetowych, źródeł 

dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu 

i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów. 

20. Uchwała Nr XXXIII/192/21 w sprawie  zmian w budżecie Gminy Pacanów                                

na 2021 rok. 

21. Uchwała Nr XXXIII/193/21 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/168/20 Rady 

Miejskiej w Pacanowie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Pacanów na 2021 r. 

22. Uchwała Nr XXXIII/194/21 w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Rozwoju                     

i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2021- 

2024. 

23. Uchwała Nr XXXV/195/21 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Pacanów na lata 2021 – 2030. 

24. Uchwała Nr XXXV/196/21  w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów                            

na 2021 rok. 

25. Uchwała Nr XXXVI/197/21 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy 

Pacanów wotum zaufania. 

26. Uchwała Nr XXXVI/198/21 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz 

ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2020 r. 

27. Uchwałą Nr XXXVI/199/21 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy 

Pacanów absolutorium za realizację budżetu gminy w 2020 r. 

28. Uchwała Nr XXXVI/200/21  w sprawie zmian w WPF-ie na lata 2021 -2030. 

29. Uchwała Nr XXXVI/201/21 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów                                  

na 2021 rok. 

30. Uchwała Nr XXXVI/202/21 w sprawie nabycia na własność Gminy Pacanów działki nr 

148/3 położonej w miejscowości Słupia. 

31. Uchwała Nr XXXVI/203/21 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XII/58/2007 Rady 

Gminy Pacanów z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu                           

za wydzierżawiane grunty oraz Uchwały Nr LXVII/321/10 Rady Gminy                                       

w Pacanowie z dnia 22 września 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy 

Pacanów Nr XII/58/2007 z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 

wydzierżawione grunty. 

32. Uchwała Nr XXXVI/204/21 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie                                        

i przystąpienie Gminy Pacanów do Buskiego Klastra Energii. 

33. Uchwała Nr XXXVII/205/21 w sprawie zmian w WPF-ie na lata 2021 -2030. 

34. Uchwała Nr XXXVII/206/21 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów                          

na 2021 rok. 

35. Uchwała Nr XXXVII/207/21 w sprawie udzielenia dotacji do kościoła w Zborówku na 

prace konserwatorskie i roboty budowlane zabytkowej części kościoła                           w 

Zborówku. 
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36. Uchwała Nr XXXVIII/208/21 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę 

Pacanów porozumienia międzygminnego w celu przygotowania                                 i 

realizacji Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Obszaru Strategicznej Interwencji - 

Dolina Wisły na lata 2021 -2030. 

37. Uchwała Nr XXXVIII/209/21 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów                           

na 2021 rok. 

38. Uchwała Nr XXXVIII/210/21 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w 

Gminie Pacanów , na rok szkolny 2021/2022. 

39. Uchwała Nr XXXIX/211/21 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Pacanów na lata 2010 -2030. 

40. Uchwała Nr XXXIX/212/21 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów                           

na 2021 rok. 

41. Uchwała Nr XXXIX/213/21 w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji nowych 

przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Pacanów. 

42. Uchwała Nr XL/214/21 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów                                    

na 2021 rok. 

43. Uchwała Nr XL/215/21 w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego                                     

o zniesienie urzędowych nazw miejscowości. 

44. Uchwała Nr XL/216/21 w sprawie nabycia na własność Gminy Pacanów działki nr 

101/1 w Wójczy. 

45. Uchwała Nr XL/217/21 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia 

Komunalnego. 

46. Uchwała Nr XL/218/21 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/168/20 Rady Miejskiej 

w Pacanowie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii w Gminie Pacanów na 2021 r. 

47. Uchwała Nr XL/219/21 w sprawie powołania doraźnej Komisji do spraw opracowania 

zmian w Statucie Miasta i Gminy Pacanów. 

48. Uchwała Nr XLI/220/21 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów 

wymiaru podatku rolnego na 2022 rok. 

49. Uchwała Nr XLI/221/21 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Pacanów na lata 2021-2030. 

50. Uchwała Nr XLI/222/21 w sprawie  zmian w budżecie Gminy Pacanów                                     

na 2021 rok. 

51. Uchwała Nr XLI/223/21 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta                                               

i Gminy Pacanów. 

52. Uchwała Nr XLI/224/21 w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet dla 

radnych za udział w pracach rady miejskiej i jej organach oraz ustalenia zasad zwrotu 

kosztów podróży służbowych radnych. 

53. Uchwała Nr XLI/225/21 w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet 

przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych – sołtysów. 

54. Uchwała Nr XLI/226/21 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Pacanów 

porozumienia z Powiatem Sandomierskim i innymi Gminami w celu opracowania 

Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Obszaru Strategicznej Interwencji - Dolna Wisły 

na lata 2021-2030. 
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55. Uchwała Nr XLII/227/21 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Pacanów na lata 2022-2030. 

56. Uchwała Nr XLII/228/21 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pacanów                                

na 2022 rok. 

57. Uchwała Nr XLII/229/21 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Pacanów na lata 2021- 2030. 

58. Uchwała Nr XLII/230/21 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów                                  

na 2021 rok. 

59. Uchwała Nr XLII/231/21 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/168/20 Rady Miejskiej 

w Pacanowie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii w Gminie Pacanów na 2021 r. 

60. Uchwała Nr XLII/232/21 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii                        

w Gminie Pacanów na 2022 r. 

61. Uchwała Nr XLI/233/21 w sprawie zmiany załącznika do Uchwały                                              

nr XXVIII/162/20 Rady Miejskiej w Pacanowie z dnia 02 grudnia 2020 r. dotyczącej 

uchwalenia ,,Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy 

Pacanów". 

62. Uchwała Nr XLI/234/21 z dnia 02 grudnia 2020r. dotyczącej określenia szczegółowego 

sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 

63. Uchwała Nr XLII/235/21 w sprawie przyjęcia planu rozwoju sieci drogowej dla gminy 

Pacanów na lata 2021-2025. 

VII Współpraca z  innymi społecznościami i samorządami 

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 Busko, 

Tuczępy i Gnojno. W okresie programowania 2014-2021 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.     

Od 2011 roku gmina przystąpiła do związku stowarzyszeń pn. Regionalna Organizacja 

Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego. 

Od 2009 roku gmina jest członkiem stowarzyszenia Związek Miast i Gmin Regionu 

Świętokrzyskiego. 

W dniu 16 września 2021 Gmina Pacanów podpisała porozumienie określające zasady 

współpracy 21 jednostek samorządu terytorialnego w celu przygotowania i wdrożenia Strategii 

Rozwoju Ponadlokalnego dla Obszaru Strategicznej Interwencji – Doliny Wisły na lata 2021-

2030     
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W dniu 9 sierpnia 2021r   Rada miejska w Pacanowie podjęła uchwałę w sprawie 

wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie Gminy Pacanów do Buskiego Klastra Energii 

w skład którego będzie wchodzić 8 gmin Powiatu Buskiego.    

Zadaniem klastrów energii jest zapewnienie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego, 

poprawa lokalnego środowiska naturalnego oraz zwiększenie konkurencyjności i efektywności 

ekonomicznej lokalnej gospodarki.       

VIII  Bezpieczeństwo Publiczne 

  W odniesieniu do raportu o stanie gminy, pkt. dot. bezpieczeństwa publicznego: 

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 2002 w dniach 7-8 wrzesień 2021 dla mężczyzn, 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 ).  

 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), 

 Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego  w 2021 roku zwoływał posiedzenie 7 razy, 

  W 2021 roku dwukrotnie gminę Pacanów nawiedziła powódź wynikająca z nawalnego 

deszczu. W dniach 11-12.08.2021r. powódź dotknęła miejscowości leżące wzdłuż 

Strugi Biechowskiej oraz Kanału Strumień.  
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Do wykonania zabezpieczenia budynków w Biechowie z magazynu 

przeciwpowodziowego wydano 4.000 sztuk worków na piach. Następnie w dniach: 

30.08. – 01.09.2021r. kolejna powódź dotyczyła Kanału Strumień. Powódź dotknęła 

duży obszar gminy Pacanów. Ponadto w wyniku procesów gnilnych doszło do skażenia 

ekologicznego w postaci śnięcia ryb i innych gatunków fauny. 
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W związku z aktualizacją planów dotyczących zarządzania ryzykiem powodziowym i 

propozycją utworzenia polderów zalewowych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne – 

Wody Polskie między innymi na terenie gminy Pacanów podjęte zostały działania mające na 

celu zblokowanie tego projektu.  

W tym celu zebrano ponad 1,5 tyś podpisów osób które zaprotestowały przeciwko temu 

pomysłowi. Z urzędu wysłano pisma do 14 instytucji państwowych i osób publicznych, w 

których samorząd oczekiwał wsparcia dotyczącego zablokowania tego projektu. 

Zarządzenie Prezesa PGW WP powołany został zespół ds. poprawy bezpieczeństwa 

powodziowego na obszarze dorzecza Wiły w rejonie „Wisły Sandomierskiej” który w którym 

uczestniczył również Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów, oraz przedstawiciele Rady 

Miejskiej. 

Zespół ten wypracował między innymi stanowisko aby zrezygnować z działań 

dotyczących retencji polderowej wskazanych na ostatecznej liście działań w projekcie 

aktualizacji Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym na obszarze dorzecza Wisły od 

Dunajca do Sandomierza. We wrześniu 2021r na wałach wiślanych w Baranowie 

Sandomierskim Prezes Zarządu Wód Polskich Przemysław Daca zakomunikował mediom w 

obecności przedstawicielu wielu zainteresowanych samorządów o rezygnacji Wód Polskich z 

koncepcji tworzenia polderów zalewowych – jako formy przeciwdziałania powodzi. 

 Dwukrotnie doszło do zamknięcia przez PSSE w Busku-Zdroju wodociągu gminnego. 

17.06.2021r. decyzją PSSE wyłączono z użytkowania dla mieszkańców wodociągu zasilanego 

z ujęcia w Żabcu. Część miejscowości przełączono na zasilanie z Wójeczki. Do pozostałych 
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miejscowości dostarczano wodę butelkowaną. Za kwotę: 12.601,23 zł zakupiono 3.786 sztuk 

wody w butelkach 5 litrowych oraz 462 sztuki w butelkach 1,5 litrowych. 

W dniu 16.09.2021r. decyzją PSSE w Busku-Zdroju wyłączono z użytkowania wodociąg 

zasilany z Żabca i Wójeczki. Zakupiono wodę butelkowaną dla mieszkańców za kwotę: 

49.399,16 zł ( w tym: 14.108 sztuk w butelkach 5 litrowych i 10.152 sztuki w butelkach 1,5 

litrowych ). Do akcji dowożenia wody dla mieszkańców włączyły się służby komunalne, OSP 

z terenu gminy Pacanów oraz radni i sołtysi. 

W 2021 roku na działania naprawcze ( łatanie wyrw, kopanie i odmulanie rowów, 

naprawy mostków i przepustów) po nawalnych deszczach przeznaczono kwotę 37 tyś zł z 

działu budżetowego – Zarządzanie Kryzysowe 

 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 2021 wyniosła 235.  Na działalność OSP 

Gminy Pacanów w budżecie gm. Pacanów na rok 2021 zabezpieczono kwotę 145 000,00 zł.  

  6. Ponadto roku 2021 sfinansowano z innych środków i budżetu gminy Pacanów dla 

poszczególnych jednostek OSP: 

1) Dla OSP w Wójczy  koszty wykonania zadania pn. ,, Rozbudowa budynku OSP w Wójczy” 

w wysokości 60 000,00 zł ze środków Rządowego Planu Rozbudowy, 

2) Dla OSP w Sroczkowie koszty zakupu krzeseł w wysokości 2600,00 zł oraz zakup agregatu 

prądotwórczego w wysokości 2500,00 zł. 

3) Dla OSP w Oblekoniu koszty remontu w  strażnicy w wysokości 6000,00 zł. 

4) Dla OSP w Biechowie koszty zakupu agregatu prądowego w wysokości 2500,00 zł  

      Na rok 2021 zabezpieczono w budżecie gminy Pacanów kwotę 100 000,00 zł z 

przeznaczeniem na wkład własny do samochodu strażackiego klasy średniej dla jednostki OSP 

w Oblekoniu.  
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IX  Zadania oświatowe gminy Pacanów w roku 2021 

1. Stan organizacji i baza lokalowa. 

W roku 2021 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 - 112 wychowanków, w tym 25 wychowanków kl. „0”, 

- od 1 września do 31 grudnia – 120 wychowanków, w tym 26 wychowanków kl. „0”,  

b) Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Pacanowie: 

- od 1 stycznia do 31 sierpnia – 246 uczniów, 

- od 1 września do 31 grudnia –   235 uczniów,  

c) Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Ratajach Słupskich –  

- od 1 stycznia do 31 sierpnia - 198 wychowanków, w tym 38 wychowanków kl. „0”, 

- od 1 września do 31 grudnia – 197 wychowanków, w tym 37 wychowanków kl. „0”, 

d) Zespół Publicznych Placówek Oświatowych w Wójczy (Szkoła Podstawowa i 

Samorządowe Przedszkole): 

- od 1 stycznia do 31 sierpnia – 120 uczniów, w tym 42 wychowanków przedszkola, 

- od 1 września do 31 grudnia – 120 uczniów, w tym 42 wychowanków przedszkola, 

e) Szkoła Podstawowa im. Fundacji Zofii i Władysława Pokusów Wspierania 

Edukacji Młodzieży Wiejskiej w Oblekoniu: 

- od 1 stycznia do 31 sierpnia – 50 uczniów, w tym 5 wychowanków kl.”0”, 

- od 1 września do 31 grudnia –   40 uczniów, w tym 7 wychowanków kl.”0”. 

W roku 2021 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 2021 w placówkach tych dokonano następujących zakupów, remontów i 

modernizacji: 

 

1) Samorządowe Przedszkole w Pacanowie – zakup pomocy dydaktycznych  - 1200,00 

(Rada Rodziców), zakup dyplomów, podarunków dla dzieci na pasowanie i na koniec 

roku szkolnego – 1300,00 zł, zorganizowanie imprezy z okazji Dnia Dziecka – 1400,00 

zł (Rada Rodziców i środki zewnętrzne), zakup zestawu BOOMBOX – 315,99 zł (Rada 

Rodziców), przywiezienie piachu do piaskownicy – 300,00 zł – sponsoring, zakup 

kwiatów i donic 300,00 zł – środki zewnętrzne. 
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2) Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Pacanowie – Odnowiono 

elewację przy wejściu do szkoły oraz klatkę schodową na parterze, I i II piętrze, 

wymieniono oświetlenie w bibliotece ( budżet szkoły), wymalowano jedną salę lekcyjną 

na I piętrze  ( koszt 2000,00 zł – sfinansowane przez rodziców,  2 na II pietrze i 

pomieszczenie szatni w-f dla chłopców – sfinansowane z budżetu szkoły. 

 

3) Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Ratajach Słupskich – Montaż rolet 

materiałowych 1280 zł, montaż nowych okien PCV 30 000zł, zakup ogrzewacza wody 

379,00 zł, zakup UPS do kotłowni 700,01 zł, zakup farb do malowania korytarza 110,00 

zł, remont jednej sali lekcyjnej (wylanie wylewki, zakup wykładziny, malowanie ścian 

i lamperii wraz z usługą remontową) 7619,30 zł. Wszystkie zakupy i remonty zostały 

zapłacone z budżetu szkoły. 

 

4) 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 i przedszkolne, 

oraz tereny wokół placówek utrzymywane są w porządku a o ich estetykę dbają 

uczniowie, nauczyciele, pracownicy obsługi i rodzice. W budynku przedszkola 

dokonano rozbudowy dachu i wymieniono pokrycie dachowe – koszt 73 981,06zł  -

Projekt  dofinansowany z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Pomoce 

dydaktyczne i zestawy zabawek zakupiono ze środków sponsorskich. Ogrodzenie placu 

przedszkolnego zostało wymalowane przez rodziców. Zmodernizowano teren wokół 

budynku szkoły -zakupiono i nasadzono nowe krzewy, pomalowano ogrodzenie). 

Wszystkie prace zostały wykonane przez rodziców. W szkole odnowiono kuchnię, 

zakupiono pralkę - ze środków sponsorskich ( koszt. ok 2 000,00zł), W roku 2021 szkoła 

otrzymała wsparcie finansowe na rozwój infrastruktury szkolnej w ramach „ 

Laboratoriów przyszłości”- 30 000,00zł. Placówka otrzymała również dotację w 

wysokości 14 703,68zł w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej 

infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania 

technologii informacyjno- komunikacyjnych „ Aktywna tablica. 

 

5) Szkoła Podstawowa im. Fundacji Zofii i Władysława Pokusów Wspierania 

Edukacji Młodzieży Wiejskiej w Oblekoniu – wyremontowano 2 sale lekcyjne 

(naprawa podłóg) - 1000 zł (śr. budżetowe i pozabudżetowe), zorganizowano Dni 

Pokusowe – 2000 zł (sponsorzy, rodzice, nauczyciele), zakupiono wykładzinę 

dywanową do jednej Sali - 500 zł (ze środków pozyskanych przez Radę Rodziców), 

wymieniono zamki w drzwiach - 300 zł (sponsorzy), zakupiono pomoce dydaktyczne - 

500 zł (śr. budżetowe i pozabudżetowe), naprawiono elewację zewnętrzną - 3 000 zł (śr. 

budżetowe i pozabudżetowe), zakupiono sprzęt komputerowy - 10 000 zł (Fundacja 

Wspierania Edukacji Młodzieży Wiejskiej), pozyskano w ramach programu Laboratoria 

Przyszłości środki na zakup materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych w 

kwocie 30 000 zł, zakupiono paliwo do kosiarki – 300 zł (sponsorzy), wykonano drobne 

remonty - 1000 zł (sponsorzy). 
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3. Kadra i system doskonalenia zawodowego. 

W roku 2021 w szkołach prowadzonych przez Gminę Pacanów pracowało na dzień:  

1 stycznia 2021 r. 57 nauczycieli pełnozatrudnionych i  37 niepełnozatrudnionych, 1 września 

2021r. 61 nauczycieli pełnozatrudnionych 34 niepełnozatrudnionych. Dla zabezpieczenia 

odpowiedniego poziomu nauczania w roku 2021 zgodnie z wymogami prawa 

i potrzebami poczyniono nakłady w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli. W okresie 

roku 2021 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 2021 przedstawia się następująco: nauczycieli dyplomowanych – 

60 nauczycieli mianowanych – 23, nauczycieli kontraktowych – 13, nauczycieli stażystów – 2. 

 

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 

osiągnieć uczniów może przybierać różne formy. Najczęściej są to sprawdziany wewnętrzne i 

zewnętrzne oraz konkursy przedmiotowe.  

Miernikiem poziomu nauczania w szkołach podstawowych jest egzamin ósmoklasisty, 

obejmujący: język polski, matematyka i język angielski. Wyniki egzaminu ósmoklasisty na 

terenie Gminy Pacanów kształtowały się następująco: 

 

Lp. Przedmiot SP Pacanów SP Rataje SP Wójcza SP 

Oblekoń 

Wyniki egzaminu w % punktów 

1 Język angielski 53 64 55 62 

2 Matematyka 43 51 36 63 

3 Język polski 59 58 35 73 

 

LP. PRZEDMIOT GMINA POWIAT 

BUSKI 

WOJEWÓDZTWO 

ŚWIETOKRZYSKIE 

KRAJ 

Wyniki egzaminu w % punktów 

1. Język angielski 57,83 60 59 60 

2. Matematyka 46,76 47 47 47 

3. Język polski 60,67 63 65 66 

 

 

5. Sukcesy uczniów. 

Rok 2021 był kolejnym okresem, w którym uczniowie osiągali sukcesy w różnych 

dziedzinach życia szkolnego.   

 

Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w Pacanowie 

1. „Projekt: Szkoła” – akcja edukacyjna „ Lekcja o Funduszach 

europejskich” 

Nagroda główna – 

monitor interaktywny o 

wartości 8500,00 zł 
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2. Rejonowy Konkurs Ekologiczny „ Skarby ukryte w odpadach” 1 miejsce w kategorii 

klas I-III i 2 w kategorii 

klas IV-VIII 

3 Powiatowy Konkurs „ Prawidłowe odżywianie – warunkiem 

dobrego zdrowia”. 

III miejsce 

4 Konkurs Ekologiczny „ Edukacja – Pomagamy” laureat 

5. Turniej piłki nożnej „Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku” I miejsce w finale 

powiatowym w piłce 

nożnej dziewcząt 

Samorządowe Przedszkole w Pacanowie 

1. Wiosenny dinozaur – konkurs plastyczny Udział w konkursie 

2. Konkurs ekologiczny – Eko- Art Udział w konkursie 

3. XXI Przegląd Zespołów Przedszkolnych „Ekologia w wierszu i 

piosence” organizowanym przez Publiczne Przedszkole w Połańcu 

Udział w przeglądzie 

4. Konkurs plastyczny o tematyce wielkanocnej  Udział w konkursie 

Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Ratajach Słupskich 

1. Powiatowy konkurs literacki „Skrzydłem wiatru pisane”  II miejsce 

III miejsce 

2. Konkurs literacki „Tak widzę świat, tak go czuję – rok później” wyróżnienie 

3. Wojewódzki Konkurs z Języka Polskiego  udział w etapie 

powiatowym 

4. Wojewódzki konkurs plastyczny „Andersowcy – z Buzułuku przez 

Aleksandrię i Bolonię po wolną Polskę” 

II miejsce w 

województwie 

5. VII Ogólnopolski konkurs „Moja przygoda w szkolnej bibliotece z 

Konstytucją 3 Maja” 

I miejsce w kraju 

 

6. Ogólnopolski Konkurs historyczno-plastyczny „Polscy piloci w 

Bitwie o Anglię” 

II miejsce w kraju 

7. Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Rodzinna Piecza Zastępcza” I miejsce w 

województwie 

8. Wojewódzki Konkurs historyczny w formie vloga  „…I tylko 

pamięć została …”- ofiary i miejsca Zbrodni Katyńskiej 

I miejsce w 

województwie 

9. Ogólnopolski konkurs języka angielskiego „World of languages”  Tytuł laureata 

10. Ogólnopolski konkurs języka angielskiego „World of languages” II miejsce 

11. Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Bezpiecznie na wsi mamy- od 

30 lat z KRUS” 

II miejsce 

12. Gminny Konkurs „Zielono mi” I miejsce 

III miejsce 

IV miejsce 

13. Gminny Konkurs Historyczno-Plastyczny III miejsce 

14. Gminny Turniej Szachowy  I miejsce 

15. Powiatowy Konkurs Literacki: „Skrzydłem wiatru pisane” etap 

szkolny: 

laureat 

16. 

 

Powiatowy Konkurs Literacki: „Skrzydłem wiatru pisane” etap 

szkolny: 

Wyróżnienie 

17. Ogólnopolski Konkurs Synapsik MEN Wysoki wynik 

18.  Gminny Konkurs Historyczno-plastyczny „Konstytucja 3 Maja” I miejsce 

III miejsce 

Wyróżnienie 

wyróżnienie 
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19. „Genialny Przedszkolak”  Bardzo dobry wynik 

20. 

 

Szkolny konkurs „Dary jesieni”-                           grupa zajączki  I miejsce 

II miejsce 

III miejsce 

21. Szkolny konkurs „Dary jesieni”-                           grupa Motylki I miejsce 

II miejsce 

III miejsce 

22. Szkolny Konkurs „Wiersze do Mikołaja” – grupa Zajączki  I miejsce 

II miejsce 

III miejsce 

23. Szkolny Konkurs „Wiersze do Mikołaja” – grupa Motylki I miejsce 

II miejsce 

III miejsce 

24. Szkolny Konkurs „Kapelusz Pani Wrony” – grupa Zajączki  I miejsce 

II miejsce 

III miejsce 

25. Szkolny Konkurs „kapelusz Pani Wrony”- grupa Motylki  I miejsce 

II miejsce 

III miejsce 

26. Szkolny Konkurs „Pisanka Wielkanocna”- kategoria oddziały 

przedszkolne  

I miejsce 

II miejsce 

III miejsce 

27. Szkolny Konkurs „Pisanka Wielkanocna”-  klasy I-III I miejsce 

II miejsce 

III miejsce 

Szkoła Podstawowa im. Fundacji Zofii i Władysława Pokusów Wspierania Edukacji 

Młodzieży Wiejskiej w Oblekoniu 

1 Konkurs plastyczny „Ziemia – planeta marzeń wyróżnienie 

2 Ogólnopolski Konkurs Literacko-Plastyczny „ Stefan Kardynał 

Wyszyński- Prymas Tysiąclecia naszym patronem. Społeczna 

Krucjata Miłości 

II miejsce w kraju 

3 Gminny Konkurs Historyczno- Plastyczny I, II,III ,wyróżnienie 

4 Przegląd Twórczości Ludowej „ Jesień z folklorem” I,II miejsce 

5 Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "PRAWA DZIECKA OCZAMI 

DZIECI". 

Wyróżnienie 

6 Konkurs plastyczny Experymentarium udział 

7 Konkurs językowy Orzeł Języka Angielskiego Udział 

8 Konkurs „Popisz się talentem” udział 

9 Konkurs pn. „Dekoracja Recyklingowa” Wyróżnienie 

Zespół Publicznych Placówek Oświatowych w Wójczy 

1 IV Przegląd Kolęd i Pastorałek „Anielskie Kolędowanie” –  udział 

2 Ogólnopolski konkurs plastyczny „Prawa Dziecka 2021”  

3 konkurs plastyczny „Zielono mi” udział (5 uczniów) 

4 Ogólnopolski konkurs plastyczny „Skąd się bierze prąd” udział 

5 Ogólnopolski konkurs matematyczny „Orzeł matematyczny” 3 laureatów 

6 Ogólnopolski konkurs informatyczny „Orzeł informatyczny” 1 laureat 

7 Ogólnopolski Konkurs Matematyczny „ StuDMat” udział 5 uczniów 

8 Międzynarodowy konkurs „The Big Challenge” udział 15 uczniów 

9 Powiatowy Konkurs Literacki „Skrzydłem wiatru pisane” udział 1 uczeń 
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10 Powiatowy Konkurs „Prawidłowe odżywianie – warunkiem 

dobrego zdrowia” 

udział 2 uczniów – III 

miejsce 

 

6. Stan realizacji zadań oświatowych gminy na rzecz uczniów i szkół 

W roku 2021 realizowano wiele zadań wynikających z ustawowych obowiązków gminy na 

rzecz uczniów i szkół. Najważniejszym zrealizowany zadaniem gminy było zabezpieczenie 

środków finansowych na prowadzenie działalności, w tym wynagrodzenia pracowników i 

eksploatacje budynków szkoły. Realizując obowiązki z ustawy o systemie oświaty 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. Zgodnie z art. 90b i 90 m ustawy 

o systemie oświaty wspomagano uczniów w formie stypendiów i zasiłków szkolnych. Z tej 

formy skorzystali uczniowie szkół podstawowych i średnich zamieszkujących na terenie 

Gminy Pacanów. W ramach pomocy materialnej dla uczniów wypłacono w roku 2021 kwotę 

145 312,10 zł, w tym na zasiłki kwotę 2 760,30 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 70 445,93 zł. Wykonując obowiązek 

wsparcia pracodawców w szkoleniu młodocianych pracowników zamieszkałych na terenie 

Gminy Pacanów w roku szkolnym 2021 rozpatrzono wnioski 3 pracodawców o zwrot kosztów 

kształcenia młodocianych uczniów, którzy ukończyli przygotowanie zawodowe i zdali egzamin 

czeladniczy lub egzamin potwierdzający ukończenie uzyskanie kwalifikacji zawodowych. 

Wydano 3 decyzje administracyjnych przyznając zwrot kosztów pracodawcom. Na realizację 

pozyskano dotację od Wojewody Świętokrzyskiego w kwocie 24 243,00 zł. 

 

 

7. Zrealizowane i realizowane projekty, programy, akcje 

W roku 2021 szkoły indywidualnie realizowały różne projekty: 

 

1) Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Pacanowie – Zakończenie 

realizacji projektu Erasmus Plus „After school clubs increase motivation and prevent 

dropout” i rozpoczęcie nowego„,  „Entrepreneurial child Strong society” z partnerami z 

Chorwacji, Turcji, Bułgarii i Macedonii Północnej, Matematyczny projekt edukacyjnt 

mPotega, Projekt prozdrowotny – „Czas na zdrowie”, Projekt prozdrowotny – 

„Śniadanie daje moc”, Projekt prozdrowotny – „ Zdrowo jem, więcej wiem”, „Mleko i 

owoce w szkole”, Dalsza realizacja innowacji pedagogicznej „Czytam z klasą lekturki 

spod chmurki”, Projekt edukacyjny w klasach I-III „Przygotujmy lepszy świat”, 

Szkolny Klub Sportowy, „Akademia Bezpiecznego Puchatka”, „Szkoła do hymnu” – 

akcja MEN, Akcja charytatywna – „ Razem na święta”, „Kup prezent bez pudła” – akcja 

Unicef, Zbiórka karmy dla zwierząt, „Global Money Week” – udział w 

międzynarodowej kampanii z zakresu edukacji finansowej, Akcja „Żonkile” – 

uczczenie uczestników powstania w getcie warszawskim, Wsparcie WOŚP – E-

skarbonka - 3440 zł, 2 zbiórki na rzecz Hospicjum w Busku – Zdroju, Zbiórka nakrętek 

na różne cele, Tygodniowy wyjazd w ramach zielonej szkoły do Darłówka, Udział w 

konkurs SELFI + na promocję efektów projektów międzynarodowych Erasmus +, 

Projekt eTwinning„ Grywalizacja matematyczna”, Projekt edukacyjny - „Mała książka 

– wielki człowiek”, Program edukacyjnyPAH „Godziny wychowawcze ze światem”. 

 

2) Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Ratajach Słupskich – Ogólnopolska 

Akcja „Góra Grosza”, - Zbiórka nakrętek dla chorych dzieci, - Akcja MEiN „Szkoła 

Pamięta”, - Ogólnopolska akcja ekologiczna „Zbieraj baterie”, - Szkolne Koło Caritas 
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– kartki świąteczne na Boże Narodzenie, - projekt katechetyczny  „W domu, w 

przedszkolu, w szkole z Bogiem”, - akcja „Milion dzieci modli się na różańcu”, -  

program Genialny Przedszkolak, - Przegląd Kolęd Zapomnianych, - Program 

„Zachowaj trzeźwy umysł”, - Program „Nie pal przy ,nie proszę”, Program „Znajdź 

właściwe rozwiązanie”, Program Rodzina Misiów (PARPA), Program „Skrzydła” 

(Caritas Kielce), Program Szkolny Klub Sportowy- Edycja 2021, Program WF z AWF, 

Program „Akademia Bezpiecznego Puchatka”, Projekt „Profilaktyczne badania słuchu 

i mowy wśród dzieci klas pierwszych szkół podstawowych w województwie 

świętokrzyskim”, Ogólnopolska Akcja „BohaterOn  w Twojej szkole 2021”, Akcja 

„Szkoła do hymnu”, „Program dla Szkół”. 

 

3) Zespół Publicznych Placówek Oświatowych w Wójczy – Międzynarodowy Dzień 

Praw Dziecka wspólnie z UNICEF, Udział w Światowym Dniu Fair Play 

ustanowionego przez Międzynarodowy Komitet Fair Play, Udział w kampanii 

społecznej „ Świętokrzyskie Niehejtuje” zorganizowanej przez Urząd Wojewódzki w 

Kielcach, Ogólnopolska akcja promująca czytelnictwo „Jak nie czytam, jak czytam”, 

Ogólnopolska akcja bicia rekordów w czytaniu „Przerwa na czytanie”, Ogólnopolski 

program edukacyjny wspierający rozwój czytelnictwa wśród uczniów klas I – III 

„Czytam z klasą lekturki spod chmurki”, „Nie pal przy mnie, proszę”, „Znajdź właściwe 

rozwiązanie”, „Szkolne przygody gangu słodziaków”, „Zbieraj baterie i telefony” - 

Ogólnopolski program dla szkół, „Szkoło, pomóż i Ty” – Ogólnopolska akcja 

charytatywna; „Trzymaj formę” – Ogólnopolski program edukacyjny, Akademia 

bezpiecznego Puchatka, Kubusiowi Przyjaciele Natury, „Szkoła do hymnu”, 

Ogólnopolska Akcja Głośnego Czytania, Ogólnopolska Akcja - Śniadanie Daje Moc, 

Światowy Dzień Pluszowego Misia, Góra Grosza,  Światowy Dzień Wody, Szklanka 

Mleka, Owoce i warzywa w szkole, Projekt „ Mamy kota na punkcie mleka”, Projekt „ 

Dzieciaki Mleczaki”, Ogólnopolski Program Edukacyjny „ Działaj z imPETem”, 

Drogowe ABC – program edukacyjny dla przedszkoli. 

 

4) Szkoła Podstawowa im. Fundacji Zofii i Władysława Pokusów Wspierania 

Edukacji Młodzieży Wiejskiej w Oblekoniu: 

Projekty: Lekcja o funduszach europejskich, Lekcje z klimatem. Programy: Bieg po 

zdrowie, Czyste powietrze wokół nas, Mamy kota na punkcie mleka, Mleko, owoce, 

warzywa w szkole, Nie pal przy mnie proszę, Fluoryzacja zębów, Twoje dane- Twoja 

sprawa. Akcje:  akcja ekologiczna "Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci",  WOŚP, 

zbiórka nakrętek, dokarmianie zwierząt zimą, Szkoło pomóż i Ty, Akademia 

bezpiecznego Puchatka, Szkoła do hymnu, Kubusiowi Przyjaciele Natury, akcja 

edukacyjna „Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF 2021”. 

 

5) Samorządowe Przedszkole w Pacanowie – Program wychowania przedszkolnego 

KidSmart, Klub czytających przedszkoli - „Cała Polska czyta dzieciom”, Akcja 

„Czytanie na śniadanie” prowadzona przy współpracy z  Gminną Biblioteką w 

Pacanowie,  Program adaptacji wstępnej „Lubię tu przychodzić”. Oprócz programów 

placówka prowadzi zajęcia dodatkowe:  zajęcia plastyczne „Papierowe zabawy w 

świecie origami”,,, zajęcia taneczne „Roztańczone przedszkolaki”, zajęcia sensoryczne 

„Kraina zmysłów”. Uczestniczy w  akcjach: Ogólnopolskiej akcji „Na straży przyrody” 

organizowanej przez Fundację Ekologiczną Arka, „Dokarmiamy ptaki”, Zbieramy 

nakrętki, oraz akcjach edukacyjnych: „Szkoła do hymnu”. Grupa dzieci 6-letnich brała  
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udział w  projekcie Eko - Przedszkole „ Las tlen produkuje i przedszkolaków raduje”- 

Działaj lokalnie 2021. Od kilku lat Przedszkole we współpracy z Państwowym 

Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Busku Zdroju realizuje program edukacji 

antynikotynowej „Czyste powietrze wokół nas”. 28 lutego 2021r. została zakończona 

realizacja projektu „Akademia Malucha „. 

 

8. Wyniki nadzoru pedagogicznego 

Nadzór pedagogiczny nad przedszkolami i szkołami prowadzonymi przez Gminę 

Pacanów sprawuje Świętokrzyski Kurator Oświaty w Kielcach. W roku 2021 

Kuratorium Oświaty w Kielcach nie przeprowadzało kontroli w jednostkach 

oświatowych na terenie Gminy Pacanów. 

 

9. Informacja dotycząca finansów gminnej oświaty 
 

Lp. Nazwa szkoły 

2019 

Wykonanie 
Subwencja 
oświatowa 

Dotacja z 
budżetu gminy 

Dotacje 
celowe/projekty 

1 SP Pacanów 3 965 863,28 zł 
2 449 448,97 

zł 1 113 676,83 zł 402 737,48 zł 

2 SP Rataje Słupskie 2 618 526,86 zł 
1 797 054,70 

zł 770 248,68 zł 51 223,48 zł 

3 SP Oblekoń 748 845,44 zł 489 917,08 zł 247 233,84 zł 11 694,52 zł 

4 SP Wójcza 913 790,00 zł 878 170,82 zł 13 779,96 zł 21 839,22 zł 

5 Przedszkole Pacanów 822 521,27 zł 149 312,44 zł 593 237,83 zł 79 971,00 zł 

6 Przedszkole Wójcza 268 409,20 zł 65 747,00 zł 157 766,20 zł 44 896,00 zł 

7 NPP Rataje Słupskie 92 359,16 zł 17 654,00 zł 39 630,16 zł 35 075,00 zł 

  Razem:  9 430 315,21 zł 
5 847 305,01 

zł 2 935 573,50 zł 647 436,70 zł 

      

2020 

Wykonanie 
Subwencja 
oświatowa 

Dotacja z budżetu 
gminy 

Dotacje 
celowe/projekty 

3 496 586,13 zł 
2 576 390,00 

zł 715 933,77 zł 204 262,36 zł 

2 628 756,19 zł 
1 849 901,83 

zł 730 175,22 zł 48 679,14 zł 

742 912,21 zł 527 545,17 zł 205 823,70 zł 9 543,34 zł 

966 220,47 zł 945 408,00 zł 10 145,00 zł 10 667,47 zł 

1 119 502,01 zł 141 081,00 zł 719 259,70 zł 259 161,31 zł 

267 021,56 zł 52 905,00 zł 175 382,56 zł 38 734,00 zł 

108 579,26 zł 0,00 zł 74 149,26 zł 34 430,00 zł 

9 329 577,83 zł 
6 093 231,00 

zł 2 630 869,21 zł 605 477,62 zł 
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2021 

Wykonanie 
Subwencja 
oświatowa 

Dotacja z budżetu 
gminy 

Dotacje 
celowe/projekty 

3 598 627,34 zł 
2 623 920,00 

zł 843 291,22 zł 131 416,12 zł 

2 706 150,21 zł 
1 861 030,00 

zł 706 755,22 zł 138 364,99 zł 

954 457,62 zł 565 698,00 zł 348 880,18 zł 39 879,44 zł 

1 171 034,38 zł 995 337,00 zł 118 247,97 zł 57 449,41 zł 

1 308 289,32 zł 170 194,00 zł 1 095 952,13 zł 42 143,19 zł 

321 597,59 zł 42 213,00 zł 238 196,59 zł 41 188,00 zł 

163 510,44 zł 63 655,00 zł 99 855,44 zł 0,00 zł 

10 223 666,90 zł 
6 322 047,00 

zł 3 451 178,75 zł 450 441,15 zł 

    
X  Mocne i słabe strony działalności samorządu w 2021 roku. 

Mocne strony 

1. Efektywne pozyskiwanie funduszy pomocowych: unijnych i rządowych. Łącznie była 

to kwota 13,4 mln PLN. 

 5,3 mln zł w ramach Polskiego Ładu 

 1,550 mln zł na usuwanie skutków powodzi i nawalnych deszczy 

 960 tyś zł w ramach funduszu dróg samorządowych 

 4,050 mln zł wsparcie kontynuację zadań kanalizacyjnych oraz modernizację 

sieci wodociągowej i inne doraźne inwestycje 

 255,4 tyś zł na różne programy pomocowe 

 218 tyś zł  z programu „Cyfrowa gmina”  

 1,102 mln zł na realizację projektu „e-usługi” (dofinansowanie unijne) 

 

2. Podpisanie umowy z firmą „Budomont” Rzeszów na budowę kanalizacji  m. Słupia (8,5 

km sieci). Wartość całkowita 3,3 mln zł. Dobre tempo robót mimo trudnych warunków 

terenowych i pandemii Covid 19. 

3. Zrealizowanie dochodów Miasta i Gminy Pacanów na poziomie 99,1 % , zaś dochodów 

własnych na poziomie 105,18% a wydatków na poziomie 94,16% pomimo kryzysu 

pandemicznego i narastającej inflacji. 

Równocześnie utrzymano w ryzach kwestię egzekwowania zaległych podatków i opłat, 

oraz udzielono wielu ulg w podatku gruntowym z powodu klęski powodzi i 

dwukrotnych nawalnych deszczy. 

4. Profesjonalna pomoc dla producentów rolnych przy wypełnianiu wniosków o dopłaty 

obszarowe, szybkie szacowanie szkód powstałych w wyniku zdarzeń klęskowych 

(powódź i nawalne deszcze) 

5. Realizacja bez większych zakłóceń zaplanowanych inwestycji i remontów pomimo 

pandemii w tym wspomnianej kanalizacji budynku socjalno – sanitarnego na stadionie 

piłkarskim, wymiany dachów na budynkach świetlicy wiejskiej w Oblekoniu i  

Przedszkola w Wójczy, rozbudowa strażnicy jednostki OSP Wójcza, modernizacja 7,5 

km dróg gminnych (w tym 6,8 km nawierzchni asfaltowej). 
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6. Zapewnienie stabilnych warunków do funkcjonowania gminnej oświaty pomimo 

obniżonej kwoty subwencji oświatowej 6,3 mln zł i równoczesnego wzrostu wydatków 

ogólnych w oświacie do kwoty 10,4 mln zł  

7. Konsekwentna spłata zadłużenia inwestycyjnego gminy 

 Na koniec roku 2020: 9,5 mln zł (24,11%) 

 Na koniec 2021 roku 8,1 mln zł (19%) 

 Słabe strony 

1. Znaczne oderwanie od wykonywania podstawowych obowiązków większej części 

kadry urzędniczej w następstwie przekierowania do szacowania strat i usuwania 

skutków powtarzalnych klęsk żywiołowych w 2021 roku. Spotęgowanie w/w zjawiska 

skutkami pandemii i dużej absencji chorobowej w pracy kadry urzędniczej. 

2. Utrzymujące się ograniczenia działalności organizacji pozarządowych a tym samym 

osłabienie procesów integracyjno – aktywizujących lokalne środowisko w wyniku 

oddziaływania obostrzeń pandemicznych w 2021 roku. 

3. Powtarzalne przypadki skażeń wody w sieci wodociągowej w obydwu ujęciach, które 

spowodowały zauważalne problemy z zaopatrzeniem mieszkańców w wodę pitną i duże 

koszty rozwiązań zastępczych (dostawy wody butelkowej)  

  

 
 

 


