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I. Wstęp 

 
Na podstawie art. 28aa ustawy z dnia  8 marca 1990r  Dz U z 2019 poz. 506 Burmistrz co 

roku do 31 maja przedstawia radzie miejskiej raport o stanie gminy. Raport obejmuje 

podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim w szczególności realizację polityk, 

programów, strategii i uchwał rady gminy. 

  

II. Informacje ogólne 
 

OCENA SYTUACJI DEMOGRAFICZNEJ w gminie Pacanów za 2018 rok 

Stan ludności na początek 2018 roku wynosił 7476 osób. Jest to wyraźny spadek ludności w 

porównaniu do lat ubiegłych. Na przełomie 10 lat ubyło nas około 600 osób. Dla przykładu stan 

na początek 2008 roku - 8097 osób. Średni wiek naszej gminy to 42,3 lata. 

W ciągu 2018 roku było: 

– urodzeń – 59 

– małżeństw- 33 

– zgonów- 120 

– zameldowań na pobyt stały -185 

– wymeldowań 134 

Jak wynika z danych statystycznych naszej gminy w 2018 roku było 2 razy więcej zgonów niż 

urodzeń. Odnotowaliśmy też więcej zameldowań na pobyt stały. Najczęściej to emeryci migrujący 

z miasta na wieś, ale też kilka młodych rodzin, które kupiły domy na terenie naszej gminy. 

Na koniec 2018 roku stan ludności nieznacznie wzrósł i wynosił 7540 osób, 

w tym; -kobiet - 3847, 

-mężczyzn- 3693 

Średni wiek naszej gminy na koniec roku to 42,8 lat. 
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III. Informacje finansowe 
 

          Raport o stanie gminy- Informacja finansowa: DOCHODY 

                                                      plan                          wykonanie          % 
1.Dochody ogółem              34 849 711,76          34 638 474,52       99,39           
w tym: 
a) dochody bieżące             31 479 224,72          32 014 325,77      101.70 
b) dochody majątkowe          3 370 487,01           2 624 148,75        77,86 

 

 
-dochody bieżące               31 479 224,72           32 014 325,77     101,70  
   w tym: 
     - własne                           7 637 917,90             8 380 482,71     109,72 
     - dotacje                         12 517 647,82           12 310 184,06       98,34 
     - subwencje                    11 323 659,00           11 323 659,00    100,00 
 

 

32 014 325,77

2 624 148,75

Dochody ogółem (wykonanie)

dochody bieżące dochody majątkowe

8 380 482,71

12 310 184,06

11 323 659,00

Dochody bieżące (wykonanie)

własne dotacje subwencje
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-dochody własne                   7 637 917,90             8 380 487,71    109,72 
  w tym: 
  -podatki i opłaty lokalne     2 888 673,32             3 245 141,30    112,34 
  -udziały w PIT i CIT           3 225 458,00             3 405 148,80    105,57 
  -inne dochody                     1 523 786,58             1 730 192,61    113,55 
 

 
 
Struktura wybranych podatków i opłat za  okres od 2014r do 2018r (wykonanie) 

L.p Podatki i opłaty 2014r 2015r 2016r 2017r 2018r 

1 Podatek od 
nieruchomości 

817 403,43 831 273,16 936 996,42 998 625,68 972 243,82 

2 Podatek rolny 1 223 990,33 1 202 005,17 1 204 240,31 1 222 708,03 1 227 280,81 

3 Podatek leśny 2 624,97 3 196,00 2 738,00 2 768,20 2 988,94 

4 Podatek od śr. 
transportowych 

196 615,95 223 926,65 177 585,00 178 005,65 122 642,07 

5 Podatek od 
spadków i 
darowizn 

1 348,48 13 774,02 10 287,00 8 538,00 132 154,00 

6 Podatek od 
czynności 
cywilnoprawnyc
h 

70 660,00 70 098,14 110 823,00 130 996,37 144 270,69 

7 Wpływy  z 
podatku od. 
dział. gosp. osób 
fiz., opłacanego 
w formie karty 
podatkowej 

7 378,74 5 646,73 552,60 5 754,51 4 438,31 

8 Opłata skarbowa 18 766,00 22 62,50 22 131,00 30 529,00 23 589,00 

9 Opłata targowa 8 86,00 5 587,00 5 294,00 4 361,00 4 067,00 

3 245 141,30

3 405 148,80

1 730 192,61

Dochody własne (wykonanie)

podatki i opłaty lokalne udziały w PIT i CIT inne dochody
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Struktura ściągalności wybranych podatków i opłat za  okres od 2014r do 2018r (zaległości) 

L.p Podatki i opłaty 2014r 2015r 2016r 2017r 2018r 

1 Podatek od 
nieruchomości 

196 76,75 221 670,05 110 078,30 116 373,06 121 561,46 

2 Podatek rolny 213 597,70 200 729,51 171 351,75 170 587,18 150 009,84 

3 Podatek leśny 540,20 568,20 373,20 353,00 338,06 

4 Podatek od śr. 
transportowych 

41 848,80 21 342,80 27 072,40 18 778,75 21 975,88 

5 Podatek od spadków i 
darowizn 

1 178,02 0 0 88 917,00 0 

6 Podatek od czynności 
cywilnoprawnych 

0 0 1,00 572,00 27,94 

7 Wpływy  z podatku od. 
dział. gosp. osób fiz., 
opłacanego w formie 
karty podatkowej 

13 172,67 10 001,44 7 379,20 6 448,47 6 274,57 

 

 
Na występujące zaległości zostały wystawione i przesłane upomnienia, wezwania do 

zapłaty oraz tytuły wykonawcze. 

Gmina wyczerpała ustawowe drogi dochodzenia zaległości. 
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Struktura skutków obniżenia górnych stawek podatkowych za okres od 2014r do 2018r. 

L.p Podatki  2014r 2015r 2016r 2017r 2018r 

1 Podatek od 
nieruchomości 

269 216,69 265 873,72 254 159,82 346 901,41 331 574,24 

2 Podatek rolny 970 058,24 708 409,71 450 662,11 405 497,82 399 612,64 

3 Podatek leśny 0 0 0 0 0 

4 Podatek od śr. 
transportowych 

180 132,09 197 351,22 217 013,51 197 472,60 132 032,58 

 
 
Struktura -  skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres od 2014r do 2018r. 

L.p Podatki  2014r 2015r 2016r 2017r 2018r 

1 Podatek od 
nieruchomości 

195 665,36 174 89,10 146 520,99 243 678,63 270 997,01 

2 Podatek od śr. 
transportowych 

1 800,00 1 800,00 0 0 0 
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Struktura -  skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie  ustawy Ordynacja podatkowa –
umorzenie zaległości podatkowych za okres od 2014r do 2018r. 

L.p Podatki  2014r 2015r 2016r 2017r 2018r 

1 Podatek od nieruchomości 10 272,40 5 557,32 119453,00 4 184,14 3 458,00 

2 Podatek rolny 52 546,60 67 562,62 88 546,61 41 980,42 44 98,37 

3 Podatek leśny 94,00 113,00 318,00 87,00 147,00 

4 Podatek od śr. 
transportowych 

798,60 0,00 0,00 0,00 113,00 

 
 
Struktura udziałów w PIT i CIT  za  okres od 2014r do 2018r (wykonanie) 

L.p Udziały PIT, CIT 2014r 2015r 2016r 2017r 2018r 

1 Udziały we wpływach z 
podatku dochodowego 
od osób prawnych 

55 434,49 31 261,16 41 009,54 74 034,65 17 258,80 

2 Udziały we wpływach z 
podatku dochodowego 
od osób fizycznych 

1 966 
843,00 

2 188 
794,00 

2 486 855,00 2 833 225,00 3 387 890,00 

 

0,00

20 000,00

40 000,00

60 000,00

80 000,00

100 000,00

120 000,00

140 000,00

2014r 2015r 2016r 2017r 2018r

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

podatkowa –umorzenie zaległości podatkowych 
za okres od 2014r do 2018r.

Podatek od nieruchomości Podatek rolny

Podatek leśny Podatek od śr. transportowych

0,00

1 000 000,00

2 000 000,00

3 000 000,00

4 000 000,00

2014r 2015r 2016r 2017r 2018r

Struktura udziałów w PIT i CIT  za  okres od 
2014r do 2018r (wykonanie)

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych



9 
 

Analiza strukturalna subwencji: oświatowej, wyrównawczej  za  okres od 2014r do 2018r ( wykonanie) 

L.p Subwencje 2014r 2015r 2016r 2017r 2018r 

1 Oświatowa 5 411 142,00 5 572 732,00 5 705 937,00 5 848 872,00 6 070 795,00 

2 Wyrównawcza 4 184 967,00 4 333 057,00 4 616 352,00 5 034 737,00 5 252 864,00 

 

 
 
 
Analiza strukturalna dotacji  za  okres od 2014r do 2018r ( wykonanie) 

L.p Dotacje 2014r 2015r 2016r 2017r 2018r 

1 Dotacje 6 669 217,28 5 862 082,04 10 271 899,68 11 148 467,86 12 310 184,06 
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Struktura innych dochodów za okres od 2014r do 2018r (wykonanie) 

L.p Dochody inne 2014r 2015r 2016r 2017r 2018r 

1 Gospodarka wodna 831 940,20 807 162,14 991 791,91 974 302,60 1 050 454,51 

2 Gospodarka ściekowa 128 430,19 149 525,23 193 672,39 223 708,62 217 252,93 

3 Gospodarka odpadami 237 264,24 266 029,10 359 927,63 362 992,26 363 878,65 

4 Gospodarka mieszkaniowa 110 007,35 100 534,38 115 814,96 106 963,19 66 634,06 

5 Fundusz alimentacyjny 23 525,82 18 176,40 12 979,45 50 464,74 24 798,42 

 
 
Struktura innych dochodów za okres od 2014r do 2018r (zaległości) 

L.p Dochody inne 2014r 2015r 2016r 2017r 2018r 

1 Gospodarka wodna w tym 
odsetki naliczone 

133 666,00 119 314,17 85 021,97 88 092,66 90 054,16 

2 Gospodarka ściekowa w 
tym odsetki naliczone 

14 463,53 11 445,93 19 217,60 13 469,16 16 033,58 

3 Gospodarka odpadami 18 461,90 30 438,62 32 969,51 40 522,24 44 439,66 

4 Gospodarka mieszkaniowa 
w tym odsetki naliczone 

43 972,73 26 611,53 4 877,91 3 342,91 1 924,18 

5 Fundusz alimentacyjny 370 451,84 486 470,60 535 531,14 529 931,12 559 472,69 
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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          3 370 487,01           2 624 148,75        77,86 
  w tym: 
    -dotacje                            3 270 487,01           2 583 608,75        79,00 
    -sprzedaż mienia                 100 000,00                40 540,00        40,54   
 

WYDATKI 
                                                plan                        wykonanie            % 
2.Wydatki ogółem              37 794 847,15          35 598 717,85       94.19 
  
w tym: 
 
a)wydatki bieżące               30 031 913,40          29 324 684,51       97.65 
b)wydatki majątkowe            7 762 933,75           6 274 033,34       80,82 

 
 
 
 
 
 
 

29 324 684,51

6 274 033
,34

Wydatki ogółem

Wydatki bieżące Wydatki majątkowe
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Struktura wydatków bieżących (wykonanie za poszczególne lata) 
 

Lp Nazwa wydatku 2014 2015 2016 2017 2018 

1 Rolnictwo i 
łowiectwo oraz 
działalność 
usługowa 

596 574,52 613 301,29 637 976,15 655 466,25 644 897,48 

2 Gospodarka wodna 711 576,14 723 245,13 1 151 667,72 802 903,78 922 649,69 

3 Drogi 1 064 008,25 1 309 065,50 1 607 305,89 1 680 664,29 3 069 349,82 

4 Gospodarka 
mieszkaniowa 

172 321,34 148 320,78 103 287,16 149 635,65 169 787,71 

5 Administracja 
publiczna 

2 542 680,32 2 715.689,88 2 760 323,86 2 959 255,30 2 955 724,33 

6 Bezpieczeństwo 
publiczne 

167 200,72 183 650,73 161 243,45 201 593,78 234 661,85 

7 Obsługa długu 452 065,11 342 271,04 296 724,06 278 966,71 257 056,55 

8 Oświata  8 165 107,65 8 233 864,59 8 350 982,45 8 742 309,42 8 753 403,91 

9 Stypendia, KBW, 
różne rozliczenia, 
projekty szkolne 

426 744,26 245 451,69 167 424,10 171 141,90 400 147,51 

10 Ochrona zdrowia 94 581,18 92 185,67 92 737,28 90 980,00 96 511,81 

11 Opieka społeczna 5 547 760,91 5 078 833,23 9 151 545,73 10 277 609,14 10 161 805,38 

12 Gospodarka 
komunalna 

875 265,01 836 216,99 1 028 223,53 957 283,84 1 088 188,47 

13 Kultura i ochrona 
dziedzictwa 
narodowego 

414 165,00 414 165,00 420 000,00 501 315,00 517 500,00 

14 Kultura fizyczna 55 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 53 000,00 

 Razem 21 285 050,41 20 986 261,52 25 979 441,38 27 519 125,06 29 324 684,51 
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Stopień pokrycia wydatków oświatowych subwencją za poszczególne lata 
 

Lp Nazwa 2014 2015 2016 2017 2018 

1 Oświata 8 165 107,65 8 233 864,59 8 350 982,45  8 742 309,42 8 753 403,91 

2 Subwencja oświatowa 5 411 142,00  5 572 732,00 5 705 937,00 5 848 872,00 6 070 795,00 

3 Różnica +/- 
Nadwyżka/Deficyt 

2 753 965,65 2 661 132,59 2 645 045,45 2 893 437,42 2 682 608,91 
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Struktura wydatków majątkowych (wykonanie za poszczególne lata) 
 

Lp Nazwa wydatku 2014 2015 2016 2017 2018 

1 Gospodarka wodna 0 7 995,00 140 830,00 41 562 0 

2 Drogi 832 231,05 167 883,11 193 538,83 1 415 656,75 1 678 568,76 

3 Gospodarka 
mieszkaniowa 

30 913,99 0 0 0 0 

4 Administracja 
publiczna 

0 0 0 0 41 071,52 

5 Bezpieczeństwo 
publiczne 

74.344,00 21 993,06 407 299,99 820 264,74 35 000,00 

6 Ochrona zdrowia 0 50 000,00 0 0 0 

7 Oświata  21 000,00 0 26 223,60 50 670,40 3 555 280,66 

8 Informatyzacja e-
Świętokrzyskie 

81 185,49 227 556,38 0 0 0 

9 Opieka społeczna 0 12 819,90 0 0 0 

10 Gospodarka 
komunalna 

599 788,82 1 916 507,69 1 524 940,68 1 062 516,52 959 112,40 

11 Kultura i ochrona 
dziedzictwa 
narodowego 

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

 Razem 1 639 463,35 2 452 543,47 2 292 833,10 3 410 281,41 6 274 033,34 
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plan                              wykonanie     %    
 
3.Rozchody ogółem             1 295 000,00           1 295 000,00    100,00 
 

plan                             wykonanie    % 
4. Przychody ogółem           4 240 135,39            4 513 479,96    106,45 
    w tym 
    kredyty                               3 500 000,00            3 500 000,00    100,00  
    wolne środki                         740 135,39            1 013 479,96    136,93 
 

 

 
5.Stopień pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi,   
nadwyżka operacyjna (1a-2a)  
                                                    plan                       wykonanie         %          
                                               1 447 311,32            2 689 641,26    185,84    
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Wynik budżetu operacyjny dochody ogółem minus wydatki ogółem(1-2) 
                                                     plan                        wykonanie        %              
   deficyt                                 2 945 135,39             960 243,33        32,60 
 

 
 
6.Zadłużenie na koniec 2018 roku wynosi  11.034.441,00 zł. 
-wskaźnik zadłużenia ogólnego Z/DO (6:1)  31,86% 
-wskaźnik spłaty zadłużenia w ciągu roku budżetowego  
(R+O)/DO        4,48%   
-wskaźnik spłaty zadłużenia zgodnie z art.243 
 

a. wskaźnik planowanej spłaty bez wyłączeń    4,46     
b. wskaźnik planowanej spłaty z wyłączeniami    4,46   
c. dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań po planie  6,65 
d. dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań po wykonaniu 7,26 

 
Planowane wskaźniki na lata 2019-2028 zgodnie z Uchwałą Nr IV/26/18 
Lp 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

a 5,10 4,82 5,93 6,41 6,29 6,16 6,01 5,85 5,69 5,90 

b 5,10 4,82 5,93 6,41 6,29 6,16 6,01 5,85 5,69 5,90 

c 5,81 5,65 6,05 7,47 7,55 7,96 7,69 8,30 8,71 9,1 

d 6,43 6,26 6,05 7,47 7,55 7,96 7,69 8,30 8,71 9,1 

 
Struktura spłaty długu na lata 2019-2028 zgodnie z Uchwałą Nr IV/26/18 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 
kredyt 1120000 870000 1120000 1120000 1120000 1120000 1120000 1120000 1120000 1204441 
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Rysunek z wskaźnikiem planistycznym: 
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Rysunek z wskaźnikiem wg wykonania: 
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pacanowie 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej działa w oparciu o ustawę o pomocy społecznej z dnia 

12 marca 2004 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz.1508 z póź. zm.). Na jej podstawie wykonywał 

w ubiegłym roku zadania pomocy społecznej na terenie Gminy Pacanów. Ustawa przewidywała 

wykonywanie zadań własnych gminy i zadań zleconych gminie. 

Z zadań wymienionych w ustawie i wynikających z realizacji Programu państwa w zakresie 

dożywiania GOPS wykonywał te, które wynikały z potrzeb i możliwości gminy. Należały do nich 

wymienione poniżej. 

 W zakresie zadań własnych w 2018 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przyznał:  

1) zasiłki stałe dla 45 osób; kwota wypłat wyniosła 205 133 zł,   

2) zasiłki okresowe dla 81 rodzin na kwotę 96 600 zł; kwota dotacji pokryła w całości wypłatę, 

3) zasiłki celowe i celowe specjalne oraz pomoc w naturze na podstawie ustawy  

o pomocy społecznej dla 141 rodzin na łączną kwotę 100 550zł, w tym 21000zł ze środków 

gminy; ten zakres pomocy rodzinom obejmował wspieranie także w ramach Programu w 

zakresie dożywiania w formie zasiłków celowych na zakup żywności; 

4) dożywianie w formie posiłków prowadzone było w ramach Program państwa  

w zakresie dożywiania we wszystkich szkołach na terenie gminy i w internatach dla 

młodzieży; z formy tej skorzystało 141 dzieci z 84 rodzin i 2 osoby dorosłe; łączny wydatek 

wyniósł 94 393zł; dożywianie na terenie gminy prowadziły trzy podmioty zewnętrzne w 

ramach cateringu, w czterech szkołach podstawowych i dwóch gimnazjach wyłonione w 

drodze przetargu i były to: Caritas Diecezji Kieleckiej Dom Pomocy i Stołówka Rataje 

Słupskie, Firma Edward Gondek Rataje Karskie 19 i VIP Club PHU Bartex Mirosław 

Kumór z Buska-Zdroju; pierwsza z nich prowadziła dożywianie w szkołach w Ratajach Sł., 

druga w Pacanowie i w Oblekoniu, a trzecia  

w Szkole Podstawowej w Wójczy,  

5) usługi opiekuńcze dla 22 środowisk, u osób starszych bądź niepełnosprawnych 

wymagających pomocy osób drugich. Usługa wykonywana była przez jedną opiekunkę 

zatrudnioną w GOPS na umowę o pracę; koszt usługi sfinansowany  

z budżetu gminy wyniosła 59237 zł.  GOPS wdrożył Program rządowy Senior 75+. Dla 

pełnego zabezpieczenia pomocy współdziałał też z Caritas Diecezji Kieleckiej 

prowadzącym program z zakresu wsparcia UE w zakresie usług opiekuńczych celem 

pełniejszego wsparcia osoby wymagające pomocy, 

6) w roku 2018 GOPS dopłacał do 29 podopiecznych (rotacyjnie) przebywających w domach 

pomocy społecznej z terenu Gminy Pacanów; dopłata wyniosła 661 414zł,  

7) została dokonana ocena zasobów pomocy społecznej na terenie gminy zgodnie z art. 16a 

ustawy o pomocy społecznej za rok 2018. 

 

W tym czasie GOPS wykonywał wszystkie inne działania wynikające z ustawy, a niemające 

form materialnych. Do nich należy praca socjalna, która prowadzona była w 73 środowiskach, 

świadcząc pomoc niematerialną rodzinom lub osobom mającą na celu ich usamodzielnienie w 

sytuacjach trudnych życiowo i zapobiegania ich marginalizacji.  

W oparciu o ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 

2015 r. poz. 1390 z póź. zm.) podejmowane były interwencje w różnych środowiskach gdzie była 

zgłaszana przemoc. Interwencje często przebiegały we współpracy z służbą zdrowia, policją, sądami 

i innymi instytucjami w przypadkach krytycznych zależnie od sytuacji. Na podstawie ustawy 
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stosowana jest procedura niebieskiej karty mająca za cel ograniczanie przemocy w rodzinie we 

współpracy w ramach zespołu interdyscyplinarnego.  

Stałym elementem pomocy stało się uczestnictwo podopiecznych z terenu naszej gminy w 

zajęciach Środowiskowego Domu Samopomocy w Świniarach zgodnie ze wskazaniami. 

Uczestniczyło w nich 9 osób.  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z zakresu zadań zleconych wykonywał specjalistyczne 

usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 19 środowiskach, w tym pięcioro z dziećmi 

autystycznymi. W ramach usług pomoc świadczona była u osób dorosłych przez pielęgniarkę ze 

specjalistycznym przygotowaniem, a u dzieci w zakresie fizjoterapii, logopedii i pedagogiki przez 

specjalistów. Łącznie zrealizowanych zostało 3155 godzin usług, których koszt wyniósł 149 292zł. 

Całość finansowana z budżetu wojewody. 

 Podstawowym narzędziem pracy pracowników socjalnych jest wywiad środowiskowy. Na 

potrzeby ustawy o pomocy społecznej przeprowadzono ich 967. Ponadto pracownicy socjalni 

GOPS przeprowadzali wywiady dla na potrzeby realizacji świadczeń z ustawy o świadczeniach 

rodzinnych, a także potrzeby innych instytucji i rozpoznanie sytuacji osób i rodzin powiązanych. 

Stąd łączna ilość wywiadów sięga ok. 1500szt. na rok. Realizacja ustawy o świadczeniach 

rodzinnych znacznie zwiększył obciążenie pracą pracowników socjalnych w związku z 

koniecznością sporządzania wywiadów do świadczeń rodzinnych. 

W ramach struktury GOPS znajdują się komórki realizujące świadczenia z zabezpieczenia 

społecznego z upoważnienia Wójta. Tak też Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pacanowie 

realizował w 2018 r. z upoważnienia Wójta świadczenia na podstawie następujących ustaw: 

I. z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

(t.j.: Dz.U. 2017 r. poz. 697 z póź. zm.), 

II. z ustawy o świadczeniach rodzinnych (tj.:Dz.U. z 2017 r. poz. 1952 ze zm.), 

III. z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Dz. 

U. z 2017 r. poz. 489 z póź. zm., 

IV. z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na 

podstawie art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych (tj.:Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 z póź. zm., 

V. z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o karcie dużej rodziny, 

VI. z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (tj.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1851 z 

póź. zm.) 

VII. z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych 

warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz.U. z 2018 r. poz. 1061z 

póź. zm.). 

 

GOPS prowadził postępowania związane z ustawą o wsparciu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej. W oparciu o ustawę o wspieraniu rodziny systemie ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. i 

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2018-2021 współpracuje z placówkami 

wychowawczymi i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w celu koordynowania zasad opieki 

nad dziećmi pozbawionymi opieki rodzicielskiej oraz zagrożonych. Pracownicy GOPS biorą udział 

w ustawowych działaniach z tym związanych. Celem wspierania rodzin GOPS zatrudniał na 

podstawie umowy zlecenie jedną osobę w charakterze asystenta rodziny. Były to w 2018 r. dwie 

rodziny.  



22 
 

W 2018 r. na utrzymanie dzieci w domach dziecka przeznaczono 56 707,89zł, a w rodzinach 

zastępczych 4079zł.  

Ponadto realizując powyższą ustawę i Resortowy Program asystent rodziny i koordynator 

rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018 zatrudniał jedną osobę w charakterze asystenta rodziny na 

umowę zlecenie. Asystent pracował z 2-ma rodzinami. Także realizacja specjalistycznych usług 

psychiatrycznych była prowadzona przez osoby zatrudnione na podstawie umów zleceń. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2018 r. na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 

roku o świadczeniach rodzinnych prowadził postępowania i wydawał decyzje w sprawie świadczeń 

rodzinnych. Były to świadczenia wypłacane dla ok. 625 rodzin w tym zasiłki rodzinne dla 297 

rodzin na ok. 430 dzieci. Łączna kwota wypłat wyniosła 2 235 630zł. 

Z ustawy o karcie dużej rodziny przyjmowano wnioski i wydano dla 20 rodzin liczących 82 

osób 82 karty, z czego dla rodziców 28 i dzieci 54. 

Na podstawie art. 54 z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych wydano 14 decyzji określających prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych. 

Świadczenia wychowawcze (500+) w 2018 r. pobierało 529 rodzin na 835 dzieci. Wypłaty 

wyniosły 4 499 262 zł. 

 Na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 

GOPS ustalił uprawnienia i wypłacał świadczenia dla 21 rodzin. W ramach tej ustawy wypłacono 

163 000zł. Wyegzekwowano od dłużników 125 299,63zł. 

Z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków 

realizacji rządowego programu "Dobry start" (300+) wypłacono świadczenie dla 805 dzieci na 

łączną kwotę 241 500zł. 

Ponadto Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej współpracował ze Stowarzyszeniem 

Miłośników Gminy Pacanów i Bankiem Żywności w Ostrowcu Świętokrzyskim. Wraz z nimi 

prowadził akcję wydawania żywności dla potrzebujących mieszkańców w ramach Programu Unii 

Europejskiej. Żywność zostało wydane dla ok. 360 rodzin z Banku Żywności z Ostrowca Św. 

 Zostały z organizowane we współpracy z organizacjami pozarządowymi kolonie letnie dla 

15 dzieci i zimowe dla 5 dzieci. GOPS w tym zakresie współpracował ze Stowarzyszeniem „Razem 

Dzieciom” z Buska-Zdroju, które wsparło te działania dofinansowując w 50% wyjazd i 

jednocześnie organizując go. Także współpracował ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Lokalnych Biuro 

w Krasnymstawie organizując wyjazdy dzieci rolników. GOPS czynnie uczestniczył w realizacji 

Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii w ramach którego gmina 

wydał kwotę 85 531zł.  

 Gmina przyznawała i wypłacała stypendiów socjalne i szkolne. W dziale 854 - Edukacja i 

opieka wychowawcza (stypendia) wydatkowano 162 397zł. 

W ramach polityki społecznej gminy wydatkowano kwotę 10 374 026 zł, z czego poprzez budżet 

GOPS wydatkowano 10 126 098zł. 

       Środki na wykonywanie zadań własnych GOPS pochodziły w kwocie 1 222 582 zł z budżetu 

gminy, a pozostała część z budżetu wojewódzkiego.  

  W Gminnym Ośrodku zatrudnionych były w 2018 roku 11 osób (11 etatów). Pracownicy 

korzystali ze szkoleń odpowiednio do potrzeb. 
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IV. Informacja o stanie mienia komunalnego 
 

1. Gmina  Pacanów  na  dzień 1  kwietnia  2019  posiada  w  zasobach  gminy  895 działek  o  pow. 

241,0727ha . 

Są  to  grunty  własne  Gminy  Pacanów  o  uregulowanym  stanie  prawnym .  W tym  177,7565 

ha   stanowią drogi  gminne. 

2. W  roku  2018  przeprowadzono   8  przetargów  nieograniczonych  na  sprzedaż   nieruchomości.  

Sprzedano  5  działek   za  łączną  kwotę  57006,00zł  słownie ; pięćdziesiąt  siedem  tysięcy  

sześć  zł.  w  tym  2  działki   sprzedano w  trybie  bezprzetargowym. 

Terminy  przetargów; 

1/Przetarg  na  sprzedaż  działki  nr  56 w  Trzebicy  w dacie  30  marca  2018r  działka  została  

sprzedana  za  cenę 3230,00zł                                                                                                                                                         

2/Przetarg  na  sprzedaż  działki  nr334  w  Biniątkach   w  dacie 9  marca  2018r   działka  

została  sprzedana   za  cenę  210100,00zł 

3.Przetarg na  sprzedaż  działki  nr 3417/2  w  Biechowie  w  dacie  27  sierpnia  2018r   

działka  została  sprzedana  za  cenę  2020,00zł                                                                                                                                   

4/  Przetarg  na  sprzedaż  działki  w  Oblekaniu  nr  310 w  dacie  12  listopada  2018r (nie  

została  sprzedana) 

5/ Przetarg na  sprzedaż  działki  nr 232 w  Kępie  Lubawskiej  w  dacie  27 sierpnia 2018r.(nie  

została sprzedana)                                                                                                                                                                           

6/ Przetarg  na  sprzedaż  działki  nr   985/1  w Słupi  w  dacie  27  sierpnia  2018r (nie  została  

sprzedana) 

7/ Przetarg   na  sprzedaż  działki  nr  232  w  Kępie  Lubawskiej  w  dacie    27  czerwca  

2018r (nie  została  sprzedana)                                                                                                                                                                   

8/  Przetarg  na  sprzedaż działki  nr  3417/2 -  w  Biechowie  w  dacie  22  czerwca  2018r (nie  

została  sprzedana) 

9. W  trybie  bez  przetargowym  została  sprzedana  działa  nr  323  w  Biniątkach  za  kwotę 

2250,00zł 

10.W  trybie  bez przetargowym  została  sprzedana  użytkownikowi  wieczystemu  działka  nr 

1550  w  Pacanowie  za  cenę 16466,20 zł. 

 

3. Działka  nr  205/3  w  Kwasowie  została  zwrócona  bezpłatnie  Krajowemu  Ośrodkowi 

Wsparcia  Rolnictwa  w Kielcach. 

4. Trzy umowy dzierżawy podpisano  na  dzierżawę gruntów pod  Kioskiem Ruchu  w  Pacanowie, 

pod  kontenerami   odzieżowymi  w  Pacanowie  i  Ratajach  i na  grunt  rolny  w  Ratajch  

Karskich. 

5. Podpisano dwie umowy  na  najem  lokali  socjalnych  usytuowanych  w  Biechowie,  jedną  

umowę  podpisano  na  najem lokalu  mieszkalnego  w  Pacanowie. 

6. Podpisano 1 umowę  na  najem  lokalu garażowego  usytuowanego  w   budynku  Ośrodka  

Zdrowia  w  Pacanowie. 

7. Podpisano  w  dacie  28.06.2018r. umowę na  użyczenia  lokalu  w  budynku  Ośrodka  Zdrowia  

w  Pacanowie  na  rzecz  Centrum  Ratownictwa  Medycznego  w  Kielcach na  potrzeby  

funkcjonowania Karetki  Pogotowia   i  Służb  Ratownictwa  Medycznego  (Użyczający użyczył 

wydzieloną instalację elektryczną w piwnicy  Ośrodka  Zdrowia w celu  ładowania karetki  

pogotowia). 

8. Podpisano  1  Aneks  do  umowy  najmu  z Zakładem  Opieki  Zdrowotnej  w  Pacanowie. 

9. Program   gospodarowania  mieszkaniowym  zasobem  gminy. Uchwałą  Rady  nr LIII/283/18  

z  dnia  26  maja   2018 r. w  sprawie  określania  zasad    gospodarowania  mieszkaniowym   

zasobem  gminy  uchwalony  został  program  gospodarowania  mieszkaniowym  zasobem  

gminy  na  lat  5. Mieszkaniowy Zasób  Gminy  Pacanów  posiada  3  kontenery  socjalne (umowy 

użyczenia  tych  lokali  podpisane  są  na  wszystkie  3), 3  lokale  socjalne w  Biechowie  (umowy 
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najmu  lokali  są  podpisane  na  2  lokale  1  lokal  użytkowany  jest bezumownie), 5 lokali  

mieszkalnych  w  tym  2 umowy dla  osób  zatrudnionych  na  czas  określony  w  Ośrodku  

Zdrowia lub zgodnie  z  kartą  nauczyciela. (Umowy  najmu  podpisane  są  na  wszystkie  5  

lokali)  

 

V. Informacja o realizacji polityk, programów i strategii 

 

Strategia Rozwoju Gminy Pacanów 

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

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

dokumentem pianistycznym o perspektywie długofalowej, wyznaczającym najważniejsze obszary, 

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

polityki rozwoju, prowadzonej w przestrzeni Gminy Pacanów. Strategia stanowi jeden z 

najpoważniejszych dokumentów strategicznych na szczeblu lokalnym gminy. 

Strategia stanowi swego rodzaju kierunkowskaz dla władz lokalnych, dotyczących ważnych 

rozstrzygnięć wpływających na wspólną przyszłość społeczności. Równocześnie Strategia 

zapewnia lepsze wykorzystanie środków z budżetu gminy oraz stwarza podstawę do ubiegania się 

o środki finansowe z innych źródeł zewnętrznych. 

Wizja gminy przedstawia docelowy wizerunek gminy, stanowiący wyobrażenie pożądanej 

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

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

partnerów społecznych oraz mieszkańców. Wizja ukierunkowana jest prognostycznie, określa cel, 

do jakiego zmierza gmina oraz wskazuje zasadniczy kierunek podejmowanych działań.  

W przedmiotowym dokumencie wyznaczono następujące działania jako priorytety: 

Priorytety w obszarze strategicznym infrastruktura techniczna 

Priorytetami w przypadku  obszaru strategicznego turystyka i rekreacja są:  

 agroturystyka – związana z prowadzeniem gospodarstw agroturystycznych i wzrostem 

dochodów mieszkańców gminy 

 rekreacja i wypoczynek – poprzez powstanie różnego rodzaju obiektów  

i rozbudowę infrastruktury służącej rekreacji, mieszkańcy oraz odwiedzający będą mieli 

możliwość aktywnego wypoczynku na terenie gminy. 

 rozwój kultury – rozwój działalności organizacji pozarządowych, stowarzyszeń  

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

i remonty) oraz organizację cyklicznych imprez lokalnych  

Priorytety w obszarze strategicznym gospodarka i przedsiębiorczość 

Realizacja przyjętych celów strategicznych w obszarze gospodarka i przedsiębiorczość będzie 

możliwa dzięki priorytetom: 

• rozwój gospodarstw rolnych – rozwój gospodarstw ekologicznych i wzrost 

pozarolniczych form działalności pozarolniczej. 
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• wzrost przedsiębiorczości – poprzez organizację szkoleń z zakresu aplikowania o 

dodatkowe funduszy zewnętrzne oraz cyklicznych spotkań informacyjnych 

zachęcających do zakładania i rozwoju własnej firmy, równoczesne podnoszenie 

atrakcyjności inwestycyjnej i gospodarczej na terenie Gminy Pacanów, zwłaszcza 

terenów, odznaczających się niską jakością sprzyjać będzie w pozyskanie nowych 

inwestorów 

Priorytety w obszarze strategicznym rozwoju społeczno-kulturowego 

Wdrożenie celu szczegółowego, dotyczącego obszaru rozwoju społeczno-kulturowego, odbędzie 

się dzięki takim priorytetom, jak: 

 aktywność społeczna – dobra współpraca pomiędzy administracją samorządową a 

organizacjami pozarządowymi, w tym zapewnienie odpowiedniej infrastruktury miejsc 

spotkań i integracji mieszkańców, umożliwiającej regularną i sprawną realizację planów i 

przedsięwzięć. 

 edukacja – rozwój infrastruktury edukacyjnej wpłynie na podniesienie dostępu do bogatej 

oferty dydaktycznej szkół podstawowych a także przyczyni się do podniesienia jakości 

kształcenia. 

 aktywizacja zawodowa – ważnym elementem jest realizacja programów aktywizacji 

zawodowej, skierowanych do osób długotrwale bezrobotnych 

 

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

realizacji: 

 

1. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Słupia  

2. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Niegosławice, Książnice,    

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

3. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chrzanów 

4. Budowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej dla     

            miejscowości Rataje Karskie i Słupskie 

5. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach – Trzebica, Podwale, Oblekoń,  

            Kępa Lubawska 

6. Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Żabiec, Kółko Żabieckie,  

            Komorów, Grabowica wraz z budową oczyszczalni ścieków 

7. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 

8. Wykonanie termomodernizacji budynku Ośrodka Zdrowia w Pacanowie 

9. Budowa Przedszkola Samorządowego w Pacanowie wraz z zagospodarowaniem  

            terenu.  

10. Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Pacanów 

12. Remonty i modernizacje dróg gminnych. 

14. Remont świetlic wiejskich i budynków OSP zlokalizowanych na terenie Gminy  

             Pacanów 

15. Inwestycje w zakresie instalacji systemów energii odnawialnej na budynkach  

            prywatnych oraz użyteczności publiczne 
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Gminny Program Rewitalizacji Gminy Pacanów na lata 2016-2025 

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

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

Uchwałą Rady Gminy NR  LII/274/18 z dnia 16.04.2018 r.) w sprawie  zatwierdzenia  i 

przyjęcia do realizacji pod nazwą: ,, Program Rewitalizacji Gminy Pacanów na lata 2016-

2025”. 

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

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

najważniejsze problemy dotyczące całej gminy, analizę wskaźnikową, dzięki której 

ustalono obszary zdegradowane oraz część przedstawiającą najważniejsze przedsięwzięcia 

rewitalizacyjne, bez których niemożliwe będzie wyprowadzenie obszarów 

zdegradowanych ze stanu kryzysowego. 

Obszar do rewitalizacji w Gminie Pacanów został wyznaczony na podstawie pogłębionej 

diagnozy społeczno-gospodarczo-przestrzennej. W ramach procesu delimitacji 

skoncentrowano się na analizie występowania zjawisk kryzysowych, w tym przede 

wszystkim problemów natury społecznej. Wstępnie wytypowane obszary kryzysowe (o 

ponadprzeciętnym nagromadzeniu problemów społecznych) okazały się obejmować 

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

30% mieszkańców Gminy). W związku z powyższym obszar rewitalizacji został 

doprecyzowany na podstawie konsultacji z przedstawicielami administracji publicznej, a 

także z mieszkańcami gminy. 

Po całościowym zapoznaniu się z otrzymanymi wynikami z przeprowadzonych analiz 

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

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

jednocześnie działania na tych obszarach przyczynią się do poprawy warunków życia w 

całej gminie, dzięki czemu możliwe będzie dotarcie do jak największej grupy odbiorców.  

Aby zapewnić koncentracje terytorialną starano się wybrać obszary najbardziej skupione, 

na których działania najbardziej wpłyną na podniesienie jakości i poziomu życia 

mieszkańców w całej gminie. Wyznaczony obszar rewitalizacji stanowi 22,43 km2, czyli 

19,9 powierzchni Gminy Pacanów oraz obejmuje 2 221 osób, stanowiących ok. 29,2% 

mieszkańców gminy. Składa się z 8 podobszarów które wymagają szczególnego wsparcia 

w zakresie polityki rozwojowej Gminy. Zostaną one  objęte Gminnym Programem 

Rewitalizacji:  

• podobszar 1 – obejmujący tereny zamieszkałe sołectwa Chrzanów, 

• podobszar 2 – obejmujący tereny zamieszkałe sołectwa Kwasów, 

• podobszar 3 – obejmujący tereny zamieszkałe sołectwa Niegosławice, 
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• podobszar 4 – obejmujący tereny zamieszkałe jednostki pomocniczej Pacanów II 

(prawy), 

• podobszar 5 – obejmujący tereny zamieszkałe sołectwa Podwale,  

• podobszar 6 – obejmujący tereny zamieszkałe sołectwa Słupia,  

• podobszar 7 – obejmujący tereny zamieszkałe sołectwa Wójcza, 

• podobszar 8 – obejmujący tereny zamieszkałe sołectwa Zborówek. 

Na podstawie przyjętych kryteriów wybrano 12 wskaźników głównych, które reprezentują 

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

sfer obejmuje następujące  dziedziny  i wskaźniki:   

Sfera przestrzenno-funkcjonalna :                                                                                                      

-  Położenie administracyjne Gminy Pacanów                                                                             

- Struktura użytkowania terenu Gminy Pacanów 

Sfera społeczna :                                                                                                                                  

-   Ludność i demografia                                                                                                               

-  Rynek pracy                                                                                                                               

- Ubóstwo                                                                                                                                       

-  Edukacja i wychowanie przedszkolne                                                                                                  

- Kultura i ochrona zdrowia                                                                                                                        

- Aktywność społeczna      

Sfera gospodarcza     

- Liczba osób prowadzących działalność gospodarczą   

Sfera techniczna  

- Zasoby mieszkaniowe w gminie                                                                                                      

- Struktura komunikacyjna     

Program Współpracy Gminy Pacanów z Organizacjami Pozarządowymi 

 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.                                                                                                                                                                                          

Uchwałą nr LX/322/18   Rady Gminy Pacanów   z dnia 26 października 2018 r. przyjęto  

Programu Współpracy Gminy Pacanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2019 r. Celem  głównym programu jest 

kształtowanie demokratycznego ładu społecznego w środowisku lokalnym poprzez budowanie 
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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.  

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

wolontariacie  (Dz.U. z  2018 roku poz. 450, z późn. zm.) przeprowadzono w 2018 roku cztery 

otwarte konkursy ofert: 

1) Z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy 

z dnia 15 kwietnia  2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 160), w 

którym powołana przez Wójta Gminy Komisja wyłoniła podmiot realizujący zadanie publiczne 

pn. ,,Działania na rzecz osób w terminalnej fazie choroby nowotworowej.”, na ten cel przyznano 

dotację w kwocie 10 000,00 zł. która została wykorzystana w całości przez podmiot realizujący to 

zadanie. 

2) Z zakresu  promocji walorów turystyczno – kulturowych Gminy Pacanów, w którym 

powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Komisja wyłoniła 2 podmioty realizujące zadanie 

publiczne pn. ,,Zakup strojów ludowych dla stowarzyszenia ,,Żabieckie Powiślanki”, na ten cel 

przyznano dotację w kwocie 7285,00 zł. która została wykorzystana w całości przez podmiot 

realizujący to zadanie. 

Oraz : ,,Organizacja koncertu zespołów muzycznych ,,Andre” oraz ,,Baciary”, na ten cel 

przyznano dotację w kwocie 13 620,20 zł. która została wykorzystana w całości przez podmiot 

realizujący to zadanie. 

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

wyłoniła podmiot realizujący zadanie publiczne pn. ,,Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 

na terenie Gminy Pacanów w 2018 roku”, na ten cel przyznano dotację w kwocie 50 000 zł, która 

została wykorzystana w całości przez podmiot realizujący to zadanie. 

4) Z zakresu pomocy społecznej na pozyskanie i dystrybucję żywności dla najuboższych 

mieszkańców gminy Pacanów w okresie od 24.09.2018 r. do 05.12.2018 r. w kwocie 10 000zł. ( 

kwota 5 000,00 zł z budżetu Gminy Pacanów, kwota 5000,00 zł z budżetu Starostwa 

Powiatowego w Busku Zdroju. Powyższa kwota została wykorzystana w całości przez podmiot 

realizujący to zadanie. 
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6)W związku z ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego 

konkursem pn. ,,Odnowa Wsi Świętokrzyskiej 2018”, Gmina Pacanów we współpracy ze 

stowarzyszeniami złożyła 3 wnioski z czego dwa z nich zostały pozytywnie rozpatrzone z czego 

zrealizowano jeden: ,, Wykonanie elewacji i docieplenie budynku remizy strażackiej OSP 

Wójeczka”. Kwota całkowita projektu : 14965,77 zł, z czego dofinansowanie z UM wyniosło: 

7500,00 zł, dofinansowanie ze środków budżetu Gminy Pacanów:7465,77 zł. 

7) Na podstawie Uchwały Nr LVI/296/18 rady Gminy Pacanów z dnia 20 lipca 2018 roku w 

sprawie przyznania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót 

budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze gminy, 

Gmina Pacanów podpisała umowę  z Parafią Rzymską p.w.św. Marcina w Pacanowie na 

dofinansowanie zadania polegającego na usuwaniu i przeciwdziałaniu zawilgoceniu i 

zagrzybieniu zabytkowej części kościoła w Pacanowie. Kwota dofinansowania wyniosła : 

20 000,00 zł 

8) Zakupiono materiały do ocieplenia budynku remizy strażackiej w Kępie Lubawskiej za kwotę 

7500,zł 

9)  W roku 2018 udzielono następujących dotacji: 

- w trybie pozakonkursowym z zakresu  działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym 

wypoczynku dzieci i młodzieży, zadanie publiczne pn. ,,Budowa ogólnodostępnych placów 

zabaw w miejscowościach: Żabiec, Oblekoń i Rataje Słupskie. W miejscowości Żabiec 

dodatkowo montaż altany ogrodowej”, na ten cel przyznano dotację w kwocie 6359,78 zł. która 

została wykorzystana w całości przez podmiot realizujący to zadanie. 

- w trybie pozakonkursowym na wydarzenie z zakresu kultury i sportu pn. ,,Kronika działalności 

klubu na przestrzeni 30-stu lat działalności GLKS Zorza-Tempo Pacanów i 65 lat działalności 

KS Zorza-Pacanów”, w kwocie 7 000,00 zł. 

- na  wkład własny do projektu pn. ,,Zakup łodzi ratowniczej wraz z przyczepką podłodziową do 

jej transportu” dla OSP Oblekoń w kwocie 5000,00 zł 

- na dofinansowanie zakupu bramy garażowej dla OSP Słupia, w kwocie: 1775,00 zł.   

         10) Cztery stowarzyszenia w porozumieniu z Gminą Pacanów podjęły w 2017 r. decyzję o wzięciu 

udziału w konkursie przeprowadzanym przez LGD „Królewskie Ponidzie” i złożeniu  wniosków 

o fundusze unijne w ramach poddziałania19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w zakresie strategii 

rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, opisanymi w szczególności w Programie 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020, zwanym dalej (PROW na lata 2014 - 2020). Z 

pozyskanych środków w 2018 roku powstało dziewięć obiektów małej infrastruktury rekreacyjno-

sportowo-kulturalnej i są to place zabaw w msc.: Oblekoń, Rataje Słupskie, Biechów, Wójcza. W 

msc.: Komorów i Sroczków wybudowano  place zabaw wraz z elementami siłowni zewnętrznej , 

w msc. Żabiec powstał plac zabaw oraz zakupiono altanę ogrodowa natomiast w msc.: Trzebica i 

Słupia zamontowano  altany ogrodowe wraz grillami.                                               

Gmina Pacanów udostępniła stowarzyszeniom grunty pod  ww inwestycje, zorganizowała pomoc 

przy wypełnianiu wniosków o środki unijne oraz pomoc przy gromadzeniu wymaganej 

dokumentacji a także udzieliła pożyczek w łącznej kwocie: 152 852,00 zł.  

       Projekt Uchwały Rady Gminy w sprawie współpracy Gminy Pacanów z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 

2019 był konsultowany z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego w formie spotkania, które odbyło się w dniu 19 października 

2018 roku w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy  Pacanów. Według obecnych na spotkaniu 
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przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność 

pożytku publicznego współpraca z Gminą Pacanów jest pozytywna. Konsultacje dotyczące tego 

projektu zostały udokumentowane w postaci notatki protokołu. W roku 2019 na realizację 

programu współpracy z organizacjami pozarządowymi Gmina Pacanów przeznacza  kwotę 100 

000,00 zł. Środki te w formie dotacji przekazywane są dla 14 stowarzyszeń  oraz 3 KGW 

działających na terenie Gminy Pacanów.  

Ponadto Gmina Pacanów udostępnia bądź użycza bezpłatnie  pomieszczenia w budynkach 

należących do gminy w celu prowadzenia działalności statutowej  organizacji. 

  Informowano na bieżąco o szkoleniach oraz możliwościach pozyskania środków na bieżącą 

działalność organizacji pozarządowych ze źródeł poza budżetem gminy. 

Organizacje pozarządowe oraz Koła Gospodyń Wiejskich brały czynny udział w przygotowaniu i 

organizacji dożynek gminnych oraz imprezy kulturalnej pn. ,,Dni Pacanowa. 
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Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania 

Narkomanii 

W 2018 roku z środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

dofinansowano działania Stowarzyszeń na terenie naszej Gminy poprzez: 

 

Gminny Ludowy Klub Sportowy „Zorza tempo Pacanów” – 8204,42,00 zł 

  -wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 

    dotacja na zadanie pod nazwą „Kronika działalności klubu 

     na przestrzeni 30 lat działalności GKLS  Zorza-Tempo Pacanów 

     i 65 lat działalności KS Zorza  Pacanów,                                - 7000,00 zł 

-  zakup 24 sztuk siedlisk na trybunę                                            - 1204,42 zł 

 

Koło Gospodyń Wiejskich w Słupi  na kwotę  - 2900,18 zł w tym: 

   - zakup strojów ludowych    -  1069,09 

   - meble do altany                  -  1700,00 

   - piknik rodzinny                  -    131,09 

 

Stowarzyszenie  Gospodarna Wieś Kwasów  - 3625,00 zł w tym: 

   - grill  metalowy                     - 1500,0 

   - zakup strojów ludowych     -  2125,00 

 

 

Stowarzyszenie Warszawka Komorów –Grabowica-  2 979,70 zł w tym: 

   - obsługa muzyczna  piknik rodzinny  

                        przy muzyce i grilu   - 1500,00 

   - pokaz robotyki                             - 1000,00 
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   - zakup cukierków /krówki/           -   479,70    

 

Stowarzyszenie Nadwiślanki - Rataje Słupskie   -  1700,00 zł   w tym: 

   -obsługa muzyczna   „majówka dla seniora’-   600,00   

   -zakup kuchni gazowej                                 - 1100,00 

 

Stowarzyszenie Wójcza „Z nami lepiej” – 2000,00 zł 

   - obsługa muzyczna pikniku rodzinnego 

Stowarzyszenie „Kępianki”- Kępa Lubawska -  912,86 zł 

    - przegląd kolęd zapomnianych 

                                          - kantyczki   - 359,94 

                                          - nagrody     - 552,92 

  

Stowarzyszenie Trzebica „Razem w przyszłość” – 1000,69 zł 

    - organizacja pikniku rodzinnego 

 

Stowarzyszenie ” Silni razem w Zborówku”  -   918,42 zł w tym 

       - zakup sztućców                        -  218,01 

       - paczki mikołajowe dla dzieci  -  700,41 

 

Koło Gospodyń Wiejskich w Oblekoniu                 - 1700,00 zł 

 

- oprawa muzyczna i występ artystyczny 

   na Dzień Babci i Dziadka 

 

Zespół śpiewaczy „Pacanowianie”                             - 1250,00 zł 

 

- Obchody 40 lecia zespołu „Pacanowianie” 

               

 

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. 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. Również inwestycje  celu 

publicznego są lokalizowane w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 



33 
 

publicznego, stosownie do wymogów obowiązującej ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późniejszymi 

zmianami). 

 

 

 

 

 

I. INFRASTRUKTURA DROGOWA 
 

1. Zrealizowano zadanie pn: Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Komorów o nr ewid 

855 od km 0+000 do km 0+156, Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Karsy Małe o 

nr ewid grunt 78 od km 0+000 do km 0+131, Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości 

Słupia o nr ewid grunt 1056 od km 0+000 do km 0+289, Przebudowa drogi wewnętrznej o nr 

ewid grunt 1073 w miejscowości Słupia od km 0+000 do km 0+399, Przebudowa drogi gminnej 

nr 361213T Komorów do Kobosa od km 0+000 do km 0+201, Przebudowa drogi gminnej nr 

361079T  Książnice „Zakobylany”- Karsy Małe do Kanału od km 0+932 do km 1+505, 

Przebudowa drogi gminnej nr 361194T Słupia Stadion od km 0+000 do km 0+165, Przebudowa 

drogi gminnej nr 361033T Komorów koło dołów od km 0+000 do km 0+424  . Wartość zadania 

571 727,45 zł. Wykonawca Robót Przedsiębiorstwo Robót Drogowych STASZÓW Sp.z o.o. , 

ul. Rakowska 40, 28-200 Staszów. 

2. Zrealizowano zadanie pn: Remont drogi gminnej nr 361016T Oblekoń „Zadworze” od km 

0+000 do km 0+826. Wartość zadania 187 779,18 zł, w tym dotacja MSWiA 134 198,00  

Wykonawca robót Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. DYLMEX-INWESTYCJE Sp.k , ul. 

Rakowska 33, 28-200 Staszów. 

3. Zrealizowano zadania  pn: Przebudowa drogi  gminnej nr 361085T Wójcza (granica gminy) – 

w kierunku Piestrzca od km 0+000 do km 0+345 , Przebudowa rowu przy drodze powiatowej 

0120T nr ewid grunt 411/2  w miejscowości Zborówek , długości 940mb, Remont drogi gminnej 

Wójeczka –granica gminy w kierunku Suchowoli nr 361003T od km 0+710 do km 1+500, 

Przebudowa  drogi gminnej nr 361117T Grabowica-Kocowa  od km 0+440 do km 1+256, 

Przebudowa  drogi gminnej nr 361151T Wójeczka „Wąwózek” od km 0+000 do km 0+334 , 

Remont drogi gminnej nr 361079T Książnice „Zakobylany” – Karsy Małe do Kanału  od km 

0+000 do km 0+932 etap I, Remont drogi gminnej nr 361009T Chrzanów centrum od km 0+000 

do km 0+699, Remont drogi gminnej nr 361059T Słupia „łącznik” od km 0+000 do km 0+370 

, Remont drogi gminnej nr 361021T Oblekoń-Podwale   od km 0+000 do km 1+390, Remont 

drogi gminnej nr 361063T Kwasów od km 0+000 do km 0+770  , Remont drogi gminnej nr 

361069T Pacanów ul. Ogrodowa  od km 0+000 do km 0+311, Remont drogi gminnej nr 

361029T Żabiec „Muchówka” od km 0+650 do km 1+750 .Wartość zadania  3 095 613,57 zł, w 

tym dotacja MSWIA 2 241 906,00zł, 53 147,00 Starosta Buski. Wykonawcy robót: Usługi 

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

Korczyn, Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. DYLMEX-INWESTYCJE Sp.k , ul. Rakowska 

33, 28-200 Staszów, Robót Przedsiębiorstwo Robót Drogowych STASZÓW Sp.z o.o. , ul. 

Rakowska 40, 28-200 Staszów.  
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Kwasów 
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ul. Ogrodowa w Pacanowie 
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Grabowica ,,Kocowa" 

 

Żabiec ,,Muchówka" 
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Słupia (łacznik) 
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 parking koło kościoła w Ratajach Karskich 
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Chrzanów (centrum) 
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Wójeczka w kierunku Suchowoli 

 

Książnice - Karsy Małe ,,Zakobyle" 



41 
 

 

Oblekoń - Rataje 

 

4. Wykonano remont dróg kruszywem kamiennym, rumoszem w ilości 1000 ton. Wartość zadania 

55 350,00 zł. 

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

remontera na terenie gminy Pacanów w ilości 56,70 ton mieszanki. Wartość zadania  26 362,10 

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

Badrzychowice 71, 28-136 Nowy Korczyn. 

6. Opracowano dokumentację projektową i złożono wniosek o dofinansowanie zadania pn: 

Przebudowa drogi gminnej nr 361054T Słupia domki od km 0+016 do km 0+376  w ramach 

Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Projekt 

został pozytywnie oceniony i zakwalifikowany do realizacji  w 2019r – pozycja nr 9 na 

ostatecznej liście rankingowej wniosków o dofinansowanie . Obecnie opracowywana jest 

dokumentacja projektowa na etap II inwestycji –przebudowa skrzyżowania z drogą krajową 73. 

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

Chrzanów o nr ewid grunt. 129 , długości 332mb. Wykonawca robót Usługi Koparko-ładowarką 

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

zadania 68 985,66 zł, dotacja Województwa Świętokrzyskiego 25 000,00zł  . 

8. Zrealizowano zadanie pn: Remont drogi gminnej nr 361003T Wójeczka w kierunku Suchowoli 

od km 1+500 do km 2+174 Wartość zadania 74 280,19 zł, w tym dotacja 38 381,97 zł Gmina 

Stopnica. Wykonawca robót Usługi Koparko-ładowarką Transport Drogowy Marcin 

Piotrowski, Badrzychowice 71, 28-136 Nowy Korczyn. 

 

II. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 
 

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

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

Pomiary Włodzimierz Górski, ul. Beszowska 5A, 28-133 Pacanów. (Umowa nr 04/2019 zawarta 

w dniu 03.01.2019r.), 
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2. Zlecono (zlecenie nr 1/2018 Wójta Gminy Pacanów) wykonanie dodatkowych opraw 

oświetleniowych w Oblekoniu i Podwalu. Zadanie zostało zrealizowane. Wartość robót w/g 

zlecenia dla wykonawcy:  10516,50zł brutto (montaż i robocizna. Wykonawca: Zakład 

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

3. Zlecono (zlecenie nr 2/2018 Wójta Gminy Pacanów z dnia 05.07.2018r.) „Wykonanie 

wewnętrznej instalacji elektrycznej” w kontenerze socjalnym stanowiącym świetlicę wiejską 

zlokalizowaną w Zborówku Nowym na działce nr 77 obręb Zborówek. Wartość robót w/g 

zlecenia dla wykonawcy: 2470,00zł brutto. Wykonawca: Zakład Elektryczny Instalacje-Pomiary 

łodzimierz Górski, ul. Beszowska 5A, 28-133 Pacanów, 

 
 

4. Przeprowadzono postępowanie dot. wyłonienia wykonawcy na opracowanie projektów 

budowlano-wykonawczych zadania pn. „Budowa oświetlenia ulicznego na istniejących i 

projektowanych sieciach niskiego napięcia przy drodze gminnej nr 361083 w m. Biechów, przy 

drodze wewnętrznej w m. Biechów, drodze powiatowej nr 0826 i drodze gminnej nr 361105 w 

m. Komorów, przy drodze gminnej nr 361211 w m. Książnice, przy drodze powiatowej nr 0113, 

drogach gminnych nr 361016 i nr 361021 w m. Oblekoń, drodze powiatowej nr 0121 Pacanów, 

drogach gminnych nr 361024 i 361022 w Ratajach Karskich, drodze gminnej nr 361121 w m. 

Trzebica, drodze gminnej nr 361029 w m. Żabiec” wraz ze wszelkimi niezbędnymi 

uzgodnieniami, decyzjami, kosztorysami i opracowaniami. Wartość zadania 32 000,00 zł brutto. 

Podpisano umowę z Wykonawcą: Projektowanie i Wykonawstwo Elektryczne Janusz 

Ambroziewicz z siedzibą w Busku-Zdroju, adres: ul. Kwiatowa 5, 28-100 Busko-Zdrój, 

(Umowa nr 52/2018 zawarta w dniu 26.03.2018r.). Sprawdzono i odebrano dokumentację 

techniczną dla w/w zadania. 
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5. Zrealizowano zadanie dot. opracowania projektów budowlano-wykonawczych dla budowy 

oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej nr 112T oraz oświetlenia terenu publicznego 

(zbiornika wodnego)  wraz z montażem na stanowisku słupowym gniazd zasilających na 

projektowanej sieci niskiego napięcia; Kwasów” wraz ze wszelkimi niezbędnymi 

uzgodnieniami, decyzjami, kosztorysami i opracowaniami. Wartość zadania 4000 zł brutto. 

Umowa z wykonawcą: Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Ireneusz Rokita, Mikułowice 

198, 28-100 Busko-Zdrój, 

6. Przeprowadzono postępowanie dot. wyłonienia wykonawcy zadania pn. „Budowa oświetlenia 

ulicznego wzdłuż drogi powiatowej nr 112T oraz oświetlenia terenu publicznego (zbiornika 

wodnego)  wraz z montażem na stanowisku słupowym gniazd zasilających na projektowanej 

sieci niskiego napięcia”. Wartość najniższej złożonej oferty po dodatkowych negocjacjach 

wyniosła 33 384,00 zł brutto – przedłożona przez Usługi Elektryczne ELMIX Paweł Doktór, 

Łęka 48, 28-136 Nowy Korczyn. Umowa nr 90/2018 została podpisana w dniu 29.05.2018r. 

Zadanie zrealizowano i odebrano. 

 

 
 

7. Wyłoniono inspektora nadzoru dla zadnia pn. „Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi 

powiatowej nr 112T oraz oświetlenia terenu publicznego (zbiornika wodnego)  wraz z 

montażem na stanowisku słupowym gniazd zasilających na projektowanej sieci niskiego 

napięcia”. Wartość umowy 1000 zł brutto. Umowa nr 104/2018 z dnia 04.07.2018r. Umowa z 

wykonawcą: Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Ireneusz Rokita, Mikułowice 198, 28-100 

Busko-Zdrój, 

8. Przeprowadzono postępowanie w ramach grupy zakupowej gazu. Wykonawca: EWE Polska Sp. 

z o.o., adres: ul. Małe Garbary 7, 61-756 Poznań. Średnia cena netto za 1 kWh paliwa gazowego 

po przetargu to ok. 9,257 gr/kWh oraz brak opłaty abonamentowej natomiast cena taryfowa na 
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rok 2018, jaką stosuje w rozliczeniach ze swoimi odbiorcami PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z 

o.o., czyli podmiot dominujący na rynku, wynosi 9,486 gr/kWh (dla wszystkich grup 

taryfowych) + abonament, w granicach od 3,3 zł/m-c (dla grupy taryfowej W-1.1) do 121 zł/m-

c (dla grupy taryfowej W-5.1). Podpisano umowy z wykonawcą. 

9. Zrealizowano i odebrano protokołami większość robót budowlanych zadania pn. „Budowa 

Przedszkola Samorządowego w Pacanowie wraz z zagospodarowaniem terenu”. Wartość 

zadania 5 848 950,00 zł brutto. Roboty budowlane wykonywane są na podstawie umowy z 

Wykonawcą: Konsorcjum firm: Zakład Remontowo Budowlany „BUDKOM” Leszek Świątek, 

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

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

GAZ” Zakład Robót Inżynieryjno-Transportowych Czesław Sztuk, ul. 1 Maja 1G, 28-131 Solec-

Zdrój - Partner konsorcjum. (Umowa nr IGPM.272.7.2017 zawarta w dniu 06.12.2017r.). 

Prowadzony jest stały nadzór nad robotami budowlanymi oraz kontrola i rozliczanie inwestycji 

z Instytucją Zarządzającą – Urząd Marszałkowski w Kielcach. 

 

Realizacja zapisów umowy nr IGPM.272.8.2017 z dnia 06.12.2017r. sprzedaży i dostawy 

wraz z montażem wyposażenia nabywanego w ramach postępowania pn. „Dostawa mebli 

do Przedszkola Samorządowego w Pacanowie”, wartość umowy: 161 521,14 zł brutto 

(słownie: sto sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dwadzieścia jeden złotych 14/100), 

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

 

 
 

10. Przeprowadzono postępowanie dot. wyłonienia Wykonawcy na zadanie pn. Prace w kontenerze 

socjalnym stanowiącym świetlicę wiejską zlokalizowaną w Zborówku Nowym na działce nr 77 

obręb Zborówek. Wartość najniższej złożonej oferty 4500 złotych brutto. Umowa nr 108/2018 

z dnia 11.07.2018r. z wykonawcą: AGRO-MART Marta Wojtyś z siedzibą w Pacanowie (adres: 

ul. Mleczna 1, 28-133 Pacanów. Zadanie zrealizowano i odebrano. 
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11. Przeprowadzono postępowanie dot. wyłonienia Wykonawcy na zadanie pn. „Remont części 

przykrycia stropodachu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pacanowie” zlokalizowanego 

w Pacanowie przy ul. Dr. Gałązki 8, 28-133 Pacanów. Wartość najniższej złożonej oferty 

30 000zł brutto. Umowa podpisana przez Ochotniczą Strażą Pożarną w Pacanowie z siedzibą: 

ul. Dr. A Gałązki 8, 28-133 Pacanów z Zakład Remontowo Budowlany ROB-BUD Robert 

Pietryka, Słupia 43, 28-133 Pacanów. Zadanie wykonano i odebrano protokolarnie. 

12. Przeprowadzono postępowanie dot. zadania pn. „Dostawa paliw płynnych na potrzeby Urzędu 

Gminy w Pacanowie”. Wysokość upustu dla poszczególnych paliw wynosi: 

a) 2,1%  w stosunku do ceny jednostkowej brutto za 1 litr  benzyny bezołowiowej Pb 95 

obowiązującej w dniu dokonania zakupu na stacji paliw Wykonawcy, 

b) 2,6%  w stosunku do ceny jednostkowej brutto za 1 litr  oleju  napędowego ON obowiązującej 

w dniu dokonania zakupu na stacji paliw Wykonawcy, 

Maksymalna wartość całego przedmiotu zamówienia zgodnie z umową nr IGPM.272.6.2018 z 

dnia 18.12.2018r. wynosi 384 795,00 zł brutto. Wykonawca: Firma Handlowo-Usługowa 

ROLMET Kowalski Frączek Sp. j. 28-500 Kazimierza Wielka, ul. Kolejowa 130. 

13. Przeprowadzono postępowanie dot. wyłonienia Wykonawcy na zadanie pn. „Dostawa 50 opraw 

LED oświetlenia ulicznego wraz z kompletnym oprzyrządowaniem niezbędnym do docelowego 

montażu na potrzeby gminnego oświetlenia ulicznego Gminy Pacanów”. Wartość zamówienia 

59 000,00 zł brutto. Wykonawca: ETAK Sp. z o.o. os. Jesionowe 8, 34-100 Wadowice. Zadanie 

zrealizowano i odebrano. Zlecenie z dnia 29.01.2019r. 

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

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

Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 dla 

projektów dotyczących modernizacji oświetlenia ulicznego (ulic, placów, terenów publicznych) 

na energooszczędne, przeprowadzono postępowania dot.: 

a) wyłonienia Wykonawcy na zadanie pn. Aktualizacja Audytu Energetycznego wraz z 

wykonaniem Programu Funkcjonalno – Użytkowego oraz kosztorysem dla oświetlenia 

ulicznego na terenie Gminy Pacanów”. Wartość zamówienia 7 800,00 zł brutto. Wykonawca: 

SPEKTRUM Robert Starula os. Na Stoku 11/1, 25-437 Kielce. Zlecenie z dnia 13.02.2019r. 

b) wyłonienia Wykonawcy na zadanie pn. opracowanie STUDIUM WYKONALNOŚCI i 

WNIOSKU APLIKACYJNEGO dla projektu pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na 
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terenie Gminy Pacanów ”. Wartość zamówienia 5 300,00 zł brutto. Wykonawca: RAFAŁ 

GRACZKOWSKI DOTACJE JELENIÓW 75B, 26-006 NOWA SŁUPIA, NIP 657 241 84 94. 

Zlecenie z dnia 13.02.2019r 
 

15. W związku z ogłoszonym przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego   II naborem wniosków 

w ramach działania RPOWŚ 2014-2020 oś priorytetowa 4 dziedzictwo naturalne i kulturowe – 

działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa opracowano studium wykonalności i wniosek 

aplikacyjny dla projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja  oczyszczalni ścieków w m. 

Słupia”. Wniosek został zakwalifikowany do II etapu konkursu. W dniu 1.08.2017r. została 

podpisana pre-umowa  dotycząca dofinansowania projektu w kwocie 2 700 020,92 zł. W dniu 

5.10.2018r. uzyskano z Wód Polskich nową decyzję  pozwolenia wodnoprawnego które  zostało 

przekazane jako uzupełnienie złożonego wniosku o pozwolenie na budowę. W dniu 6.11.2018r. 

uzyskano pozwolenie na rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków wraz z drogą 

dojazdową w miejscowości Słupia. Gmina Pacanów zgodnie z zapisami zawartej pre-umowy 

złożyła w dniu 17.12.2018r. kolejny wniosek wymagany  w ramach II etapu konkursu wraz z 

kompletną dokumentacją.  W dniu 11.03.2018r. otrzymano z Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Świętokrzyskiego pisemną  informację o pozytywnej ocenie merytorycznej 

złożonego wniosku wraz z informacją o planowanym podpisaniu umowy dla ww. projektu.  

16. W związku z ogłoszonym przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego  naborem wniosków  

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

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

z uwagi na zmianę regulaminu opracowano studium wykonalności i wniosek aplikacyjny dla 

projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków wraz z ich 

niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Słupia – etap I”.  Wniosek przeszedł 

pozytywnie  weryfikację warunków formalnych. Obecnie wniosek jest  na etapie  oceny 

merytorycznej. 

17. W 2018r. oraz w I kwartale br. zgłoszono i wykonano ok. 90  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 8 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. 

18. Zakupiono i wymieniono na nowe  drzwi wejściowe oraz okno PCV w budynku po byłym 

Posterunku Policji w Pacanowie. Koszt wymiany 3 050,00 zł. 

19. W związku z planowanym przeniesieniem Przedszkola Publicznego do nowego obiektu i 

planowanym wykorzystaniem terenu po starym przedszkolu pod budowę parkingu  w dniu 

07.11.2018r. Gmina Pacanów ogłosiła konkurs na „Opracowanie koncepcji budowy parkingu 

publicznego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce gminnej nr 1625 w 

Pacanowie”. Konkurs został unieważniony z uwagi na brak złożonych prac konkursowych. 

20. W dniu 7.03.2018r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na 

wykonanie termomodernizacji budynku Ośrodka Zdrowia w Pacanowie. Na podstawie 

opracowanej i przekazanej dokumentacji w wyniku przeprowadzonego postępowania 

przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 6.09.2018r. została podpisana 

umowa między Gminą  Pacanów i wykonawcą Firmą Remontowo-Budowlaną „MATYLD-

BUD”  umowa na realizację robót budowlanych na kwotę 259 823,31 zł brutto. Prace budowlane 

zostały wykonane przez wykonawcę  w terminie  zgodnie z warunkami  zawartej umowy i 

komisyjnie odebrane  przez Zamawiającego w dniu 4 stycznia 2019r. Zakres robót obejmował 

między innymi : wymianę starej drewnianej stolarki okiennej na nową PCV, wymianę drzwi 

zewnętrznych oraz bramy garażowej, wykonanie nowych obróbek blacharskich, wykonanie 

nowej  opaski betonowej, remont kominów, malowanie barierek i poręczy, remont murku 



47 
 

oporowego ponadto wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem grubość 14 cm wraz 

z wykonaniem tynku cienkowarstwowego. 
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21. Zakupiono kosiarkę bijakową typu Rolmex KB 160 za kwotę 27 060,00 zł brutto. 

 

 

Infrastruktura wodno – kanalizacyjna – stan na rok 2018 
 

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 

2 278 posesji. 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. Ujęcie wody Żabiec zasila miejscowości: Grabowica, Karsy Dolne, Kępa 

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

Trzebica, Żabiec. 

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 2018r. wyniósł 262 940 m3/rok.  

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

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

Żabiec. Pobór wody na ujęciu Żabiec  w 2018r. wyniósł 136 341 m3/rok 

Ogólna sprzedaż wody dla odbiorców z terenu Gminy Pacanów wyniosła 206 257,6 m3,  

na teren Gminy Oleśnica 69 791,0 m3, oraz do firmy Wienerberger 41 691,0 m3, zużycie 

wody na cele technologiczne na ujęciu Żabiec (płukanie filtrów) 5 163 m3. Pozostała różnica  

to woda pobrana do celów p.poż, oraz straty wody - co stanowi 19,13% ogólnego poboru 

wody z ujęć. Wobec braku informacji z jednostek OSP i PSP o ilości wody pobranej na cele 
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p.poż. określenie rzeczywistych procentowych strat wody nie jest możliwe – dane te 

przedstawiono sumarycznie. 

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

do której podłączone jest 497 posesji z których ścieki są kierowane do oczyszczalni  

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

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

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

Ugory, Wójcza i Wójeczka. Przez sieć kanalizacyjną zostało odebrane w 2018r. 44 633,0 m3 

ścieków – wg. wystawionych faktur   

4. Wydatki w zakresie gospodarki wodno - kanalizacyjnej wyniosły:  

- woda: 922 649,69 zł 

- ścieki: 210 752,88 zł 

- wydatki inwestycyjne – kanalizacja: 720 033,00 zł, w tym 459 850,64 środki z 

ministerstwa Finansów. 

5. Dochody w zakresie gospodarki wodno - kanalizacyjnej wyniosły: 

- woda: 920 669,04 zł 

- opłata abonamentowa: 125 998,27 zł 

- ścieki: 217 233,24 zł 

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

odzyskanych zaległości w płatnościach od mieszkańców. Uwzględniając powyższe, wtdatki 

Gminy na gospodarkę wodno – kanalizacyjną bilansują się.   

   

  Działania w zakresie infrastruktury wodno – kanalizacyjnej 
 

1. Opracowano zgodnie z obowiązującymi przepisami, oraz złożono do Dyrektora 

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej PGW Wody Polskie, wniosek o zatwierdzenie 

taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków na okres 3 lat. Wniosek 

złożono  

w dniu 12.03.2018r. W/w wniosek decyzją PGW Wody Polskie z dnia 14.05.2018r. został 

zatwierdzony. Obowiązujące stawki wynoszą netto:  

 w okresie pierwszych 12 miesięcy 2,52 zł/m3 wody, 4,40 zł/m3 ścieków, opłata 

abonamentowa 4,80 zł/miesiąc, 

 w okresie od 13 do 24 miesiąca 2,57 zł/m3 wody, 4,50 zł/m3 ścieków, opłata 

abonamentowa 4,80 zł/miesiąc 

 w okresie od 25 do 36 miesiąca 2,62 zł/m3 wody, 4,60 zł/m3 ścieków, opłata 

abonamentowa 4,80 zł/miesiąc 

2. Działając z urzędu PGW Wody Polskie ustanowiły decyzjami administracyjnymi wydanymi  

w grudniu 2018r., strefy ochrony bezpośredniej ujęć wody Wójeczka i Żabiec. 

3. Opracowano i przekazano w dniu 12.06.2018r. do RG Pacanów celem zatwierdzenia projekt 

nowego Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy 

Pacanów. Przyjęty uchwałą RG Pacanów z dnia 26.10.2018r. projekt został przekazany do 

PGW Wody Polskie w dniu 30.10.2018r. celem zaopiniowania. W/w instytucja 

postanowieniem z dnia 0911.2018r. pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt 

regulaminu. RG Pacanów uchwałą z dnia 07.12.2018r. zatwierdziła nowy Regulaminu 

dostarczania wody  

i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pacanów.     

4. Zawarto umowę z Zakładem Projektowo – Usługowym „NOSAN”  z Kielc, umowę na 

opracowanie operatu wodnoprawnego dla oczyszczalni ścieków w Słupi, w związku  

z planowaną przebudową i rozbudową obiektu. Umowa opiewała na kwotę 8 610,00 zł 

brutto. Opracowany operat stanowiący załącznik do wniosku o wydanie pozwolenia 

wodnoprawnego został przekazany do PGW Wody Polskie w dniu 01.03.2018r. W/w 



50 
 

instytucja decyzją z dnia 28.09.2018r. udzieliła pozwolenia wodnoprawnego na 

rozbudowany obiekt oczyszczalni ścieków w Słupi. 

5. Na zlecenie Gminy Pacanów, wybrana w trybie zapytania ofertowego firma P.W. 

‘PROENCO” z Kielc opracowała dokumentację techniczną na renowację ujęcia wody w m. 

Wójeczka. Umowę na kwotę 14 760,00 zł podpisano w dniu 22.02.2018r. Dokumentacja 

została opracowana i przekazana Zamawiającemu w wyznaczonym terminie tj. do dnia 

20.04.2018r.  

6. Na zlecenie Gminy Pacanów, wybrana w trybie zapytania ofertowego firma 

Przedsiębiorstwo Naukowo – Techniczne „EKOTERRA” Sp. z o.o. z Kielc opracowała 

operat wodnoprawny dla ujęcia wody w m. Żabiec. Koszt opracowania 5 535,00 zł brutto.  

7. Wspólnie z Gminą Solec Zdrój, na oczyszczalni ścieków w m. Świniary wykonano i 

odebrano prace modernizacyjne w ramach projektu pn. „Budowa instalacji odwadniania  

i kompostowania osadów ściekowych na oczyszczalniach ścieków w Gminie Solec Zdrój” 

Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO woj. Świętokrzyskiego. 

Całkowity koszt projektu 4 356 369,08 zł, w tym: dofinansowanie 2 837 734,04 zł, wkład 

własny gmin 1 518 635,04 zł, udział finansowy Gminy Pacanów: 119 462,66 zł netto. 

Roboty budowlane zostały odebrano. Projekt został zakończony i rozliczony we wrześniu 

2018r. 

8. W dniu 26.04.2018r. podpisana została umowa o dofinansowanie projektu pn. „Podniesienie 

jakości obsługi mieszkańców, poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wpływających  

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

Korczyn, Tuczępy, Pacanów”,  w ramach którego zostaną zmodernizowane systemy 

informatyczne obsługujące rozliczenia za wodę i ścieki, podatki, opłaty za odpad i inne 

usługi publiczne prowadzone przez Gminę Pacanów, jak również zostaną wymienione 

wszystkie wodomierze na terenie Gminy Pacanów na nowoczesne urządzenia ze zdalnym 

odczytem. Liderem projektu jest Gmina Stopnica. Całkowity koszt projektu: 7 290 935,70 

zł, w tym dofinasowanie z EFRR w ramach RPO woj. Świętokrzyskiego 5 556 410,17 zł 

udział Gmin 1 734 525,53 zł w tym Gminy Pacanów 347 364,04 zł. W czerwcu 2018r. 

podpisano umowę  

z wybranym w postępowaniu przetargowym Inżynierem Kontraktu, którego zadaniem jest 

opracowanie dokumentacji przetargowej, przeprowadzenie postępowań przetargowych  

na wybór wykonawcy realizującego projekt oraz nadzór i rozliczenie projektu. Do końca 

2018r. opracowana została i przekazana uczestnikom projektu dokumentacja przetargowa 

na wybór wykonawcy.   

9. W związku z wystąpieniem w maju 2018r. braków w dostawie wody na terenie Gminy 

Pacanów, wykonano renowację czterech studni głębinowych na ujęciu wody w m . Żabiec  

za kwotę 23 358,00  zł brutto. Dodatkowo zakupiono rezerwową pompę na potrzeby ujęcia 

wody w Wójeczce za kwotę 11 800,00 zł brutto. 

10. W związku z awarią wodomierze i uszkodzeniem studzienki wodomierzowej  na rurociągu 

zasilającym Gminę Oleśnica zakupiono i wymieniono na nowy wodomierz główny 

wielostrumieniowy , oraz studnię wodomierzową.  

11. Zakupiono przepływomierz ultradźwiękowy na potrzeby ujęcia wody Wójeczka. 

12. W związku z nieprawidłowym działaniem i awarią przydomowej pompowni ścieków  

na działce nr 1855 w m. Wola Biechowska, zlecona została dostawa, wymiana i montaż 

nowego wyposarzenia w/w pompowni ścieków. Zlecenie zostało wykonane przez firmę 

PRESKPOL Sp. z o.o. z Bramek. Koszt zadania 5 412,0 zł brutto. Prace wykonano w 

grudniu 2018r. 

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

Biechów Wójcza.  

14. Zakupiono i wymieniono pompy głębinowe w dwóch studniach na ujęciu wody Żabiec. 



51 
 

15. Przeprowadzono własnymi siłami remont części pomieszczeń pompowni wody na ujęciu 

Wójeczka. Remont obejmował wykonanie prac malarskich ścian i sufitów, oraz malowanie 

armatury wodociągowej. Prace zostały wykonane w miesiącach luty – Marzec 2018r. 

16. W 2018r. usuwane były na bieżąco awarie na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. 

17. W 2018r. 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 – stan na rok 2018 
 

1. W roku 2018 r. usługę w zakresie odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Pacanów  

z nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych i domków letniskowych świadczyła 

firma ZGOK Rzędów 40, 28-142 Tuczępy. Wykonawca został wyłoniony w drodze 

przetargu nieograniczonego w roku 2017 i została z nim podpisana umowa na świadczenie 

usług na okres 12 miesięcy od 01.01.2018 do 31.12.2018. 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 w poprzednich latach 

przez Radę Gminy Pacanów w następującej wysokości:  

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

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

selektywny. 

 dla nieruchomości niezamieszkałych, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają 

odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny: pojemnik o pojemności 

120l - 15,00 zł, pojemnik o pojemności 240 l - 25,00 zł, pojemnik o pojemności 1100 l -

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

 dla nieruchomości niezamieszkałych, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają 

odpady komunalne zbieranie i odbieranie w sposób nieselektywny: pojemnik o 

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

pojemności 1100 l - 150,00 zł, pojemnik o pojemności 6,8 m3 Kp-7 - 800,00 zł. 

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

wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez 

część roku jeśli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 60,00 

zł rocznie za 1 domek letniskowy lub inną nieruchomość wykorzystywaną na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe oraz stawkę 120,00 zł rocznie za 1 domek letniskowy lub 

inną nieruchomość wykorzystywaną na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jeśli odpady nie 

są zbierane i odbierane w sposób selektywny. 

Ogólne koszty obsługi w związku z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2018 r. 

Koszty łącznie: 419 216,39 zł, w tym: 

 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych: 351 418,98 zł, 

 Koszty administracyjne: 67 797,41 zł 

Wpływy do budżetu z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2018 roku 

wynosiły 358 194,02 zł, koszty upomnienia: 1 751,60 zł, odsetki: 1 043,00 zł, dochody ze 

skupu odpadów przez ZGOK Rzędów 2 567,88 zł. 

3. W roku 2018 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 na ul Słupskiej: 

 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (kod 20 03 01) - 553,700 Mg, 
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 Opakowania z papieru i tektury (kod 15 01 01) - 16,658 Mg, 

 Opakowania z tworzyw sztucznych (kod 15 01 02) - 25,970 Mg, 

 Zmieszane odpady opakowaniowe (kod 15 01 06) - 100,24 Mg, 

 Szkło (kod 20 01 02) - 77,820 Mg, 

 Opakowania ze szkła (kod 15 01 07) - 77,151 Mg, 

 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów (kod 17 01 01) - 7,420 

Mg, 

 Odpady wielkogabarytowe (kod 20 03 07) - 48,400 Mg, 

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

 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 200133 (kod 20 01 34) - 0,080 Mg, 

 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach (kod 20 03 99) - 70,520 

Mg, 

 Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 160209 do 160213 (kod 16 02 14) - 0,500 

Mg 

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

01 23 i 20  01 35 (kod 20 01 36) - 3,540 Mg, 

4. Gmina osiągnęła następujące poziomy recyklingu odpadów komunalnych: 

 poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji 

odpadów komunalnych: papier, metal, tworzywa sztuczne i szkła- 37,59 % , 

 poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 

metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowalnych i rozbiórkowych – 

100% 

5. W roku 2018 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.  

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

Pacanów opracowany i złożony został w kwietniu 2018r. do WFOŚiGW w Kielcach 

wniosek o dofinansowanie zadania pn.” Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów 

zawierających azbest z terenu Gminy Pacanów w roku 2018” . Wniosek został rozpatrzony 

pozytywnie a umowa na dofinansowanie projektu została podpisana 24.09.2018r. 

Wykonawca wyłoniony  

w postępowaniu ofertowym – firma Środowisko i innowacje Sp. z o.o. z siedzibą w m. 

Dobrów, zdemontowała, odebrała i przekazała na wyspecjalizowane składowisko 

następujące ilości pokryć azbestowych: 

 demontaż, pakowanie, transport i utylizacja płyt azbestowo – cementowych: 14,527 

Mg, 

 pakowanie, transport i utylizacja płyt azbestowo – cementowych: 65,635 Mg 

Całkowity koszt zadania wyniósł 24 155,26 zł brutto, w tym kwota dofinansowania ze 

środków WFOŚiGW w Kielcach 12 342,00 zł. 

 

Rolnictwo i ochrona środowiska 

 ZWIERZĘTA 

1. W 2018r. Gmina Pacanów: 

 oddała do schroniska 30 psów,  

 oddała TOZ w Kielcach 2 szczeniaki, 1 dorosłego psa ze szczeniakiem, 

 wysterylizowano 12 suk oraz 8 kotów samice, wykastrowano 2 psy oraz 2 kocury – 

razem 24 zwierzęta, tj. gmina dofinansowała ww. zabiegi w 50%. 
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2.  W 2018r. Gmina Pacanów poniosła koszty:  

 wyłapania i oddania psów do schroniska:    47 100 zł, dodatkowo należy doliczyć 

fakturę za psy oddane w grudniu 2017 r, ale zapłaconą w styczniu 2018r tj. 6 300 zł. 

RAZEM: 53 400zł  

 dofinansowanie do sterylizacji i kastracji psów i kotów 1960zł,  

 koszty zakupu karmy 675,94 zł 

 w 2018r Gmina współpracowała z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami o. 

Kielce. Do Stowarzyszenia oddano 2 szczenięta, za które gmina poniosła koszt 

800zł, oraz 1 psa dorosłego i 1 szczenię, za które faktura została zapłacona w 

styczniu 2019 r tj. 1500 zł 

 usługi weterynaryjne dot. zapewnienia opieki weterynaryjnej zwierzętom 

poszkodowanym w wypadkach – 1312,20 zl 

 w 2018r. Gmina poniosła również koszty związane z dobowym utrzymaniem psów  

w schronisku w wyniku decyzji o czasowym odebraniu psów – 4480,00. Pieniądze 

te zostały „odzyskane” decyzjami naliczającymi od właściciela, któremu odebrano 

zwierzęta. 

 

Koszty RAZEM: 62 628,14 zł 

 

 DRZEWA 

 

W 2018 roku do tut. Urzędu wpłynęły zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew od 191 osób 

fizycznych na 763 drzewa.  

Wójt Gminy Pacanów wydał decyzję zezwalającą na wycinkę przez osoby prawne 8 szt. drzew, 

nakazał wykonania nasadzenia 6 szt. drzew.  

Wójt Gminy Pacanów wydal 17 decyzji zezwalających na wycinkę 133 szt. drzew ( w tym 102 

drzewa dla GDDKiA – trasa krajowa), nakazał wykonanie nasadzenia 28 szt. drzew. 

Urząd Gminy wnioskował do starostwa o usunięcie 225 szt. ( w tym 162 szt. Zborówek rów – 

czyszczenie przez powiat) drzew do starostwa ( pas drogowy, działki należące do gminy), mamy 

wykonać nasadzenia 11 szt drzew – koszt po stronie wnioskującego, nie gminy. Usunięcie ww. 

drzew dokonały osoby prywatne po podpisaniu umów. 

 

W 2018 r wykonano prace w obrębie pomnika przyrody Dąb Marek w Wójczy. Prace prowadzone 

były  w dniach 24 i 25 lipca 2018r przez firmę DRWAL specjalistyczne prace wysokościowe 

Czesław Kiełbasa, Breń 38A, 33-140 Lisia Góra tel. 603 853 389. Wykonano: 4 wiązania linami w 

obrębie korony, oczyszczenie z podsuszu. Dodatkowo firma wykonała  montaż opaski na pniu oraz 

wykosiła działkę w obrębie korony. Całość usługi kosztowała 8100,00 złotych  brutto, (słownie  

osiem tysięcy złotych brutto).  

 

 

 Szacowanie strat 
 

W 2018 roku przeprowadzono szacowanie strat w gospodarstwach, które ucierpiały w wyniku 

nawalnych deszczy i suszy: 

Nawalne deszcze wystąpiły w dniu 23.05.2018r. 
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Złożono 17 wniosków z terenu wsi Słupia, Niegosławice, Pacanów, Karsy Duże, Wola 

Biechowska, Książnice, Biechów. 

 

Liczba gospodarstw, w których straty przekroczyły 30 % średniej rocznej produkcji rolnej  3 

(szt.) 

powierzchnia użytków rolnych, na których wystąpiły szkody 7,85 (ha). 

 

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

14 (szt.) powierzchnia użytków rolnych,  na których wystąpiły szkody 30,81 (ha). 

 

Susza: 

 

Wystąpiła w dniach 01.04.2018 do dnia 20.06.2018 

Gminna Komisja ds. szacowania strat przeprowadziła w dniach od 13.07.2018 do dnia 07.08.2018r. 

lustrację  w gospodarstwach rolnych na terenie 25  sołectw tj: Wójeczka, Biskupice, Żabiec, 

Grabowica, Książnice, Oblekoń, Karsy Małe, Komorów, Zborówek, Karsy Dolne, Karsy 

Duże, Zborówek Nowy, Kępa Lubawska, Rataje Słupskie, Pacanów, Sroczków, Wola 

Biechowska, Słupia, Chrzanów, Wójcza, Biechów, Rataje Karskie, Kółko Żabieckie, Zołcza 

Ugory, Podwale. 

 

Liczba gospodarstw, w których straty przekroczyły 30 % średniej rocznej produkcji rolnej  57 

(szt.) powierzchnia użytków rolnych, na których wystąpiły szkody 380,50 (ha). 

 

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

99 (szt.) powierzchnia użytków rolnych,  na których wystąpiły szkody 755 (ha). 

 

Liczba gospodarstw, na których wystąpiły szkody, a protokoły zostały przekazane do innych gmin      

13 (szt), powierzchnia użytków rolnych z protokołów, które przekazano do innych gmin 90,18 (ha) 

 

 WNIOSKI ARiMR 

W 2018 roku wypełniono 279 wniosków elektronicznych o dopłaty bezpośrednie i ok. 100 

oświadczeń.  

 

 DECYZJE ŚRODOWISKOWE 

W 2018 roku Inwestorzy złożyli 5 wniosków o wydanie decyzji środowiskowej. Prowadzone były 

również sprawy dot. decyzji środowiskowych złożonych w 2017r. 

 

 Gmina Pacanów nie posiada Programu opieki nad zabytkami –  opracowany zostanie 

w 2019r  

 

 Dożynki  

Odznaczono 24 kobiety Orderem Serca Matkom Wsi 

Odznaczono 19 osób odznaką honorową „Zasłużony Dla Rolnictwa”. Gospodarstwo Piotra 

i Renaty Kuźniow wygrało w konkursie „PIĘKNA I BEZPIECZNA ZAGRODA – 

PRZYJAZNA ŚRODOWISKU” na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim 

Nagrodzono 3 gospodarzy z terenu gminy za wzorowe prowadzenie gospodarstwa rolnego 

oraz osiągnięcie wysokiej wydajności w produkcji warzywniczej, produkcji zwierzęcej, w 

produkcji roślinnej. 
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VI. Realizacja uchwał rady gminy w 2018r 

 
W 2018 r. Rada Gminy Pacanów podjęła 107 uchwał, w tym 74 uchwały w poprzedniej kadencji  i 

33 uchwały obecnej kadencji, które nakładały na Wójta Gminy oraz jednostki podległe Radzie Gminy 

określone zadania.  2 uchwały zostały uchylone przez nadzór wojewody jako niezgodne z prawem. 

Zrealizowano niżej wymienione uchwały: 

1. Uchwała Nr L/250/18 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Pacanów i komisji 

problemowych Rady Gminy na 2018 rok. 
 

2. Uchwała Nr L/251/18 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 

Pacanów na lata 2018-2028. 
 

3. Uchwała Nr L/252/18  w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2018 rok.  
 

4. Uchwała Nr L/253/18  w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych 

niepublicznym przedszkolom oraz innym formom wychowania przedszkolnego 

prowadzonych na terenie Gminy Pacanów, trybu kontroli prawidłowości pobrania                       

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

5. Uchwała Nr L/254/18 w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/243/17 z dnia 11.12.2017 r. w 

sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. 
 

6. Uchwała Nr L/255/18  w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Pacanowie na rzecz jej 

użytkownika wieczystego. 
 

7. Uchwała Nr L/256/18  w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na czas nieokreślony                    

w trybie bezprzetargowym, część działki nr 591 o pow. 1,31 m2 poł. w Ratajach Karskich 

oraz części działki nr 1967/1 o pow. 1,31 m2 poł. w Pacanowie. 
 

8. Uchwała Nr L/257/18 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego poł.                          

w Pacanowie przy ul. Mlecznej 47 oraz działki poł. w Sroczkowie w formie przetargu 

nieograniczonego. 
 

9. Uchwała Nr L/258/18 w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/184/17 z dnia 3.02.2017r. w 

sprawie zwrotu na rzecz ANR nieruchomości poł. w Kwasowie. 
 

10. Uchwała Nr L/259/18  w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Pacanów do wprowadzenia 

danych dłużników do Rejestru Należności Publicznoprawnych.  
 

11. Uchwała Nr L/260/18 w sprawie podjęcia procedury związanej z nadaniem miejscowości 

Pacanów statusu miasta. 
 

12. Uchwała Nr L/261/18 w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Pacanów konsultacji 

dotyczących wniosków o nadanie statusu miasta miejscowości Pacanów.  
 

13. Uchwała Nr LI/262/18 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy 

środków stanowiących fundusz sołecki. 
 

14. Uchwała Nr LI/263/18 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 

Pacanów na lata 2018-2028. 
 

15. Uchwała Nr LI/264/18  w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2018 rok.  
 

16. Uchwała Nr LI/265/18  w sprawie zwolnienia jednostek budżetowych Gminy Pacanów                     

z obowiązku uiszczania opłat za pobór wody i wprowadzanie ścieków do zbiorczych 

urządzeń kanalizacyjnych. – uchylona w całości przez nadzór wojewody. 

 
 

http://www.bip.pacanow.pl/pliki/2018_uchwala_250.pdf
http://www.bip.pacanow.pl/pliki/2018_uchwala_251.pdf
http://www.bip.pacanow.pl/pliki/2018_uchwala_253.pdf
http://www.bip.pacanow.pl/pliki/2018_uchwala_254.pdf
http://www.bip.pacanow.pl/pliki/2018_uchwala_255.pdf
http://www.bip.pacanow.pl/pliki/2018_uchwala_256.pdf
http://www.bip.pacanow.pl/pliki/2018_uchwala_257.pdf
http://www.bip.pacanow.pl/pliki/2018_uchwala_258.pdf
http://www.bip.pacanow.pl/pliki/2018_uchwala_259.pdf
http://www.bip.pacanow.pl/pliki/2018_uchwala_260.pdf
http://www.bip.pacanow.pl/pliki/2018_uchwala_261.pdf
http://www.bip.pacanow.pl/pliki/2018_uchwala_262.pdf
http://www.bip.pacanow.pl/pliki/2018_uchwala_263.pdf
http://www.bip.pacanow.pl/pliki/2018_uchwala_264.pdf
http://www.bip.pacanow.pl/pliki/2018_uchwala_265.pdf
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17. Uchwała Nr LI/266/18 w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 

uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku 

kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w publicznych przedszkolach i oddziałach 

przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę 

Pacanów.  
 

18. Uchwała Nr LI/267/18 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pacanów                    w 2018 r.  
 

19. Uchwała Nr LI/268/18 w sprawie podziału gminy Pacanów na okręgi wyborcze, ustalenia ich 

granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.  
 

20. Uchwała Nr LI/269/18 w sprawie podziału Gminy Pacanów na stałe obwody głosowania, 

ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.  
 

21. Uchwała Nr LI/270/18 przyjmująca ,,Apel Rady Gminy Pacanów w sprawie przywrócenia 

praw miejskich miejscowościom, które zostały ich pozbawione                                    w 

wyniku represji carskich". 
 

22. Uchwała Nr LII/271/18 w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Pacanów                         

i nadania jej statutu.  
 

23. Uchwała Nr LII/272/18 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 

Pacanów na lata 2018- 2028. 
 

24. Uchwała Nr LII/273/18w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2018 rok.  
 

25. Uchwała Nr LII/274/18 w sprawie przystąpienia do aktualizacji Gminnego Programu 

Rewitalizacji dla Gminy Pacanów na lata 2016-2025. 
 

26. Uchwała Nr LII/275/18 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy w 

2018 roku. 
 

27. Uchwała Nr LII/276/18 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej współpracy                                      z 

organizacjami pozarządowymi w 2018 roku. 
 

28. Uchwała Nr LIII/277/18 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2017 rok. 
 

29. Uchwała NR LIII/278/18 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2017 rok z 

tytułu wykonania budżetu gminy. 
 

30. Uchwała Nr LIII/279/18 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 

Pacanów na lata 2018- 2028. 
 

31. Uchwała Nr LIII/280/18 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2018 rok. 
 

32. Uchwała Nr LIII/281/18 w sprawie zbycia nieruchomości poł. w Pacanowie na rzecz jej 

użytkownika wieczystego. 
 

33. Uchwała Nr LIII/282/18 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości rolnej poł. w 

Biniątkach gm. Busko-Zdrój w drodze bezprzetargowej. 
 

34. Uchwała Nr LIII/283/18 w sprawie określenia zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem 

gminy. 
 

35. Uchwała Nr LIII/284/18 w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt                    w 

ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych. 
 

36. Uchwała Nr LIII/285/18 w sprawie wyrażenia zgody na najem na okres 5 lat w trybie 

bezprzetargowym lokalu użytkowego (garażu) przy ul. Dr A. Gałązki nr 11                                w 

Pacanowie. 
 

http://www.bip.pacanow.pl/pliki/2018_uchwala_266.pdf
http://www.bip.pacanow.pl/pliki/2018_uchwala_267.pdf
http://www.bip.pacanow.pl/pliki/2018_uchwala_268.pdf
http://www.bip.pacanow.pl/pliki/2018_uchwala_269.pdf
http://www.bip.pacanow.pl/pliki/2018_uchwala_270.pdf
http://www.bip.pacanow.pl/pliki/2018_uchwala_271.pdf
http://www.bip.pacanow.pl/pliki/2018_uchwala_272.pdf
http://www.bip.pacanow.pl/pliki/2018_uchwala_273.PDF
http://www.bip.pacanow.pl/pliki/2018_uchwala_274.pdf
http://www.bip.pacanow.pl/pliki/2018_uchwala_275.pdf
http://www.bip.pacanow.pl/pliki/2018_uchwala_276.pdf
http://www.bip.pacanow.pl/pliki/2018_uchwala_277.pdf
http://www.bip.pacanow.pl/pliki/2018_uchwala_278.pdf
http://www.bip.pacanow.pl/pliki/2018_uchwala_279.PDF
http://www.bip.pacanow.pl/pliki/2018_uchwala_280.PDF
http://www.bip.pacanow.pl/pliki/2018_uchwala_281.pdf
http://www.bip.pacanow.pl/pliki/2018_uchwala_282.pdf
http://www.bip.pacanow.pl/pliki/2018_uchwala_283.pdf
http://www.bip.pacanow.pl/pliki/2018_uchwala_284.pdf
http://www.bip.pacanow.pl/pliki/2018_uchwala_285.pdf


57 
 

37. Uchwała Nr LIII/286/18  w sprawie zmiany Programu Współpracy z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

w roku 2018 z terenu Gminy Pacanów. 
 

38. Uchwała Nr LIV/287/18 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Pacanów na lata 2018-2028. 
 

39. Uchwała Nr LIV/288/18 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2018 rok.  
 

40. Uchwała Nr LIV/289/18 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Pacanów. 
 

41. Uchwała Nr LIV/290/18 w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz PGE 

Dystrybucja S.A., jej następców prawnych lub nabywców urządzeń nieodpłatnej 

służebności przesyłu na nieruchomościach oznaczonych nr ewid. działek 1680/1, 1680/3 i 

1972/2 obr. 4 w Pacanowie w związku z realizacją inwestycji pn. "Budowa Przedszkola 

Samorządowego w Pacanowie wraz z zagospodarowaniem terenu". 
 

42. Uchwała Nr LIV/291/18 w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/248/17 Rady Gminy Pacanów z 

dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie 

Pacanów na 2018 r. 
 

43. Uchwała Nr LIV/292/18 w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/243/17 Rady Gminy Pacanów 

z dnia 11.12.2017r. w sprawie Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2018 z terenu 

Gminy Pacanów. 
 

44. Uchwała Nr LV/293/18 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2018 rok.  
 

45. Uchwała Nr LV/294/18 w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/243/17 Rady Gminy Pacanów 

z dnia 11.12.2017r. w sprawie Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2018 z terenu 

Gminy Pacanów. 
 

46. Uchwała Nr LV/295/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Raków                           

na wzniesienie pomnika Wincentego Witosa na terenie miasta Kielce. 
 

47. Uchwała Nr LVI/296/18 w sprawie: dofinansowania zadania polegającego na usuwaniu                     

i przeciwdziałaniu zawilgoceniu i zagrzybieniu zabytkowej części kościoła                             w 

Pacanowie. 
 

48. Uchwała Nr LVII/297/18 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Pacanów na lata 2018-2028. 
 

49. Uchwała Nr LVII/298/18 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2018 rok.  
 

50. Uchwała Nr LVII/299/18 w sprawie zmiany inkasenta poboru podatku rolnego, leśnego               i 

od nieruchomości we wsi Książnice.  
 

51. Uchwała Nr LVIII/300/18 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 

Pacanów na lata 2018- 2028. 
 

52. Uchwała Nr LVIII/301/18w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2018 rok.  
 

53. Uchwała Nr LVIII/302/18 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych na terenie Gminy Pacanów.  
 

54. Uchwała Nr LVIII/303/18 w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży                         

i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Pacanów. 
 

55. Uchwała Nr LVIII/304/18 w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji nowych przystanków 

komunikacyjnych na terenie Gminy Pacanów. 
 

http://www.bip.pacanow.pl/pliki/ZAR_286_18.pdf
http://www.bip.pacanow.pl/pliki/2018_uchwala_287.PDF
http://www.bip.pacanow.pl/pliki/2018_uchwala_288.pdf
http://www.bip.pacanow.pl/pliki/2018_uchwala_289.PDF
http://www.bip.pacanow.pl/pliki/2018_uchwala_290.PDF
http://www.bip.pacanow.pl/pliki/2018_uchwala_291.PDF
http://www.bip.pacanow.pl/pliki/2018_uchwala_292.PDF
http://www.bip.pacanow.pl/pliki/2018_uchwala_293.pdf
http://www.bip.pacanow.pl/pliki/2018_uchwala_294.PDF
http://www.bip.pacanow.pl/pliki/2018_uchwala_295.PDF
http://www.bip.pacanow.pl/pliki/2018_uchwala_296.PDF
http://www.bip.pacanow.pl/pliki/2018_uchwala_297.PDF
http://www.bip.pacanow.pl/pliki/2018_uchwala_298.pdf
http://www.bip.pacanow.pl/pliki/2018_uchwala_299.pdf
http://www.bip.pacanow.pl/pliki/2018_uchwala_300.PDF
http://www.bip.pacanow.pl/pliki/2018_uchwala_301.pdf
http://www.bip.pacanow.pl/pliki/2018_uchwala_302.pdf
http://www.bip.pacanow.pl/pliki/2018_uchwala_303.pdf
http://www.bip.pacanow.pl/pliki/2018_uchwala_304.PDF
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56. Uchwała Nr LVIII/305/18 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii drogi publicznej                          ( 

gminnej) i ustalenia ich przebiegu. – uchylona w całości przez nadzór wojewody. 
 

57. Uchwała Nr LVIII/306/18 zmieniająca uchwałę nr XVI/82/04 z dnia 30 stycznia 2004r               w 

sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.  
 

58. Uchwała Nr LVIII/307/18 w sprawie pozbawienia kategorii drogi publicznej (gminnej) poprzez 

wyłączenie z użytkowania na terenie Gminy Pacanów.  
 

59. Uchwała Nr LVIII/308/18 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania                      w 

wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku.  
 

60. Uchwała Nr LVIII/309/18 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Oblekoniu 
 

61. Uchwała Nr LVIII/310/18 w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/243/17 Rady Gminy Pacanów 

z dnia 11.12.2017r. w sprawie Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2018 z terenu 

Gminy Pacanów. 
 

62. Uchwała Nr LIX/311/18 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 

Pacanów na lata 2018- 2028. 
 

63. Uchwała Nr LIX/312/18 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2018 rok.  
 

64. Uchwała Nr LIX/313/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu na 

realizację w 2019r. projektu pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 0119T Pacanów-do drogi 

krajowej 79 od km 0+012 do km 1+215 długości 1203m". 
 

65. Uchwała Nr LIX/314/18  w sprawie uchylenia uchwały Nr LVII/309/18 z dnia 29 sierpnia                   

2018 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Oblekoniu. 
 

66. Uchwała Nr LIX/315/18 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 

Pacanów na lata 2018- 2028. 

67. Uchwała Nr LX/316/18 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2018 rok. 
 

68. Uchwała Nr LX/317/18 w sprawie uchwalenia statutu Gminy Pacanów.  

69. Uchwała Nr LX/318/18 w sprawie zmiany uchwały Nr II/12/14 z dnia 16 grudnia 2014 r. 

dotyczącej ustalenia wysokości diet dla radnych, przewodniczących organów 

wykonawczych jednostek pomocniczych gminy za udział w pracach w organach Rady 

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

70. Uchwała Nr LX/319/18 w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody                      

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

zaopiniowania organowi regulacyjnemu. 
 

71. Uchwała Nr LX/320/18 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla 

Gminy Pacanów na lata 2018-2021. 

72. Uchwała Nr LX/321/18 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 10 lat w trybie 

bezprzetargowym - części działki nr 1912 o pow. 16m2 położonej w Pacanowie przy ulicy 

Rynek (Park) stanowiącej własność Gminy Pacanów. 
 

73. Uchwała Nr LX/322/18 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Pacanów                    z 

organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego w 2019 r. 
 

74. Uchwała Nr LX/323/18 w sprawie uchwalenia zmiany do Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Pacanowie.  
 

75. Uchwała Nr I/1/18 w sprawie wybory Przewodniczącego Rady Gminy Pacanów na czas VIII 

kadencji 2018-2023. 
 

http://www.bip.pacanow.pl/pliki/2018_uchwala_305.pdf
http://www.bip.pacanow.pl/pliki/2018_uchwala_306.pdf
http://www.bip.pacanow.pl/pliki/2018_uchwala_307.pdf
http://www.bip.pacanow.pl/pliki/2018_uchwala_308.pdf
http://www.bip.pacanow.pl/pliki/2018_uchwala_309.PDF
http://www.bip.pacanow.pl/pliki/2018_uchwala_310.PDF
http://www.bip.pacanow.pl/pliki/2018_uchwala_311.pdf
http://www.bip.pacanow.pl/pliki/2018_uchwala_312.pdf
http://www.bip.pacanow.pl/pliki/2018_uchwala_313.PDF
http://www.bip.pacanow.pl/pliki/2018_uchwala_314.PDF
http://www.bip.pacanow.pl/pliki/2018_uchwala_315.PDF
http://www.bip.pacanow.pl/pliki/2018_uchwala_316_.pdf
http://www.bip.pacanow.pl/pliki/Uchwala_317_18_STATUT.pdf
http://www.bip.pacanow.pl/pliki/2018_uchwala_318.PDF
http://www.bip.pacanow.pl/pliki/2018_uchwala_319.pdf
http://www.bip.pacanow.pl/pliki/2018_uchwala_320.PDF
http://www.bip.pacanow.pl/pliki/2018_uchwala_321.PDF
http://www.bip.pacanow.pl/pliki/2018_uchwala_322.PDF
http://www.bip.pacanow.pl/pliki/2018_uchwala_323.pdf
http://www.bip.pacanow.pl/pliki/2018_uchwala_1.PDF
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76. Uchwała Nr I/2/18 w sprawie wybory wiceprzewodniczących Rady Gminy Pacanów                   

na czas VIII kadencji 2018-2023. 
 

77. Uchwała Nr II/3/18 w sprawie ustalenia liczbowego składu komisji Rewizyjnej oraz wyboru 

jej przewodniczącego. 
 

78. Uchwała Nr II/4/18 w sprawie ustalenia liczbowego składu Komisji Skarg, Wniosków                          

i Petycji oraz wyboru jej przewodniczącego. 
 

79. Uchwała Nr II/5/18 w sprawie ustalenia liczbowego składu Komisji Rozwoju oraz wyboru jej 

przewodniczącego. 
 

80. Uchwała Nr II/6/18 w sprawie ustalenia liczbowego składu Komisji Socjalnej oraz wybory jej 

przewodniczącego. 
 

81. Uchwała Nr II/7/18 w sprawie ustalenia liczbowego składu Komisji Rolnictwa oraz wyboru 

jej przewodniczącego. 
 

82. Uchwała Nr II/8/18 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rozwoju Rady Gminy 

Pacanów. 
 

83. Uchwała Nr II/9/18 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków                  i 

Petycji Rady Gminy Pacanów. 
 

84. Uchwała Nr II/10/18 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rozwoju Rady Gminy 

Pacanów. 
 

85. Uchwała Nr II/11/18 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Socjalnej Rady Gminy 

Pacanów. 
 

86. Uchwała Nr II/12/18 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rolnictwa Rady Gminy 

Pacanów. 
 

87. Uchwała Nr II/13/18 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Pacanów. 
 

88. Uchwała Nr II/14/18 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2018 rok. 
 

89. Uchwała Nr III/15/18w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku 

rolnego na 2019 rok.  
 

90. Uchwała Nr III/16/18 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości. 
 

91. Uchwała Nr III/17/18 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pacanów 

na lata 2018-2028. 
 

92. Uchwała Nr III/18/18 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2018 rok.  
 

93. Uchwała Nr III/19/18 w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/248/17 Rady Gminy Pacanów z 

dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie 

Pacanów na 2018 rok. 
 

94. Uchwała Nr III/20/18 w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji podatkowych dla 

Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Kielcach.  
 

95. Uchwała Nr III/21/18 w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody                              i 

odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pacanów”. 
 

 

96. Uchwała Nr III/22/18 w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji nowych przystanków 

komunikacyjnych na terenie gminy Pacanów. 
 

97. Uchwała Nr III/23/18 w sprawie zrzeczenia się odszkodowania za nieruchomości przejęte pod 

drogę gminną. 

 

http://www.bip.pacanow.pl/pliki/2018_uchwala_2.PDF
http://www.bip.pacanow.pl/pliki/2018_uchwala_3.pdf
http://www.bip.pacanow.pl/pliki/2018_uchwala_4.pdf
http://www.bip.pacanow.pl/pliki/2018_uchwala_5.pdf
http://www.bip.pacanow.pl/pliki/2018_uchwala_6.pdf
http://www.bip.pacanow.pl/pliki/2018_uchwala_7.pdf
http://www.bip.pacanow.pl/pliki/2018_uchwala_8.pdf
http://www.bip.pacanow.pl/pliki/2018_uchwala_9.pdf
http://www.bip.pacanow.pl/pliki/2018_uchwala_10.pdf
http://www.bip.pacanow.pl/pliki/2018_uchwala_11.pdf
http://www.bip.pacanow.pl/pliki/2018_uchwala_12.pdf
http://www.bip.pacanow.pl/pliki/2018_uchwala_13.pdf
http://www.bip.pacanow.pl/pliki/2018_uchwala_14.pdf
http://www.bip.pacanow.pl/pliki/2018_uchwala_15.pdf
http://www.bip.pacanow.pl/pliki/2018_uchwala_16.pdf
http://www.bip.pacanow.pl/pliki/2018_uchwala_17.PDF
http://www.bip.pacanow.pl/pliki/2018_uchwala_18.pdf
http://www.bip.pacanow.pl/pliki/2018_uchwala_19.PDF
http://www.bip.pacanow.pl/pliki/2018_uchwala_20.pdf
http://www.bip.pacanow.pl/pliki/2018_uchwala_21.pdf
http://www.bip.pacanow.pl/pliki/2018_uchwala_22.PDF
http://www.bip.pacanow.pl/pliki/2018_uchwala_23.PDF
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98. Uchwała Nr IV/24/18 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pacanów                   

na lata 2018-2030. 
 

99. Uchwała Nr IV/25/18 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pacanów na 2019 rok.  
 

100. Uchwała Nr IV/26/18 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Pacanów na lata 2018-2030. 
 

101. Uchwała Nr IV/27/18 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2018 rok.  
 

102. Uchwała Nr IV/28/18 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki                  i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii                    w 

Gminie Pacanów na 2019 r. 
 

103. Uchwała Nr IV/29/18 w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych, 

przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy za udział w 

pracach w organach Rady Gminy oraz ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów podróży 

służbowych radnych. 
 

104. Uchwała Nr IV/30/18 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego 

uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania lub zasiłku 

celowego na zakup posiłku i żywności dla osób wymagających wsparcia                      w 

ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 

w formie świadczenia niepieniężnego lub pieniężnego na zakup posiłku lub żywności. 
 

105. Uchwała Nr IV/31/18 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w 

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

106. Uchwała Nr IV/32/18 w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Pacanów.  
 

107. Uchwała Nr IV/33/18 w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/248/17 Rady Gminy 

Pacanów z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie 

Pacanów na 2018 rok. 

 

VII. Współpraca z innymi społecznościami samorządowymi 

 
W 2009 roku Gmina Pacanów przystąpiła do Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania pn. ,,LGR 

Świętokrzyski Karp” 

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

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

„G5” i BLGD „Słoneczny Lider” przy akcesie gmin Tuczępy i Gnojno. W okresie programowania 

2007-2013 obie grupy wybrane były do wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju . Polem działania 

LGD „Królewskie Ponidzie” jest obszar 8 gmin: Busko-Zdrój, Stopnicę, Pacanów, Nowy Korczyn, 

Wiślicę, Solec-Zdrój, Gnojno i Tuczępy i pokrywa się administracyjnie z obszarem powiatu 

buskiego w województwie świętokrzyskim.     

VIII. Inne istotne działania burmistrza 

 
W wyniku złożonej dokumentacji do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 

Pacanów w dniu 1 stycznia 2019 r. odzyskał prawa miejskie i uzyskał status miasta. 

 

http://www.bip.pacanow.pl/pliki/2018_uchwala_24.PDF
http://www.bip.pacanow.pl/pliki/2018_uchwala_25.pdf
http://www.bip.pacanow.pl/pliki/2018_uchwala_26.PDF
http://www.bip.pacanow.pl/pliki/2018_uchwala_27.pdf
http://www.bip.pacanow.pl/pliki/2018_uchwala_28.pdf
http://www.bip.pacanow.pl/pliki/2018_uchwala_29.PDF
http://www.bip.pacanow.pl/pliki/2018_uchwala_30.pdf
http://www.bip.pacanow.pl/pliki/2018_uchwala_31.pdf
http://www.bip.pacanow.pl/pliki/2018_uchwala_32.pdf
http://www.bip.pacanow.pl/pliki/2018_uchwala_33.PDF
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IX. Bezpieczeństwo publiczne 
 

UMiG Pacanów realizuje zadania: 

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

innych ustaw i rozporządzeń wykonawczych do w/w ustawy, 

 współpracuje z WKU w Busku-Zdroju ( przeprowadzono kwalifikację wojskową rocznika 

1999 w dniach 6 – 7 marzec 2018 dla mężczyzn oraz 19 marzec 2018 dla kobiet, 

propagowano na stronie urzędowej informacje dotyczące tworzenia Wojsk Obrony 

Terytorialnej oraz informacje dotyczące naboru do zasadniczej służby wojskowej) 

 współpracuje z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ŚUW w Kielcach 

( w zakresie szkoleń obronnych, pozamilitarnych przygotowań obronnych, kontroli 

problemowych, świadczeń rzeczowych i osobistych, Akcji Kurierskiej, Stałego Dyżuru, 

przygotowań pozamilitarnych do realizacji zadań wynikających z obowiązku państwa-

gospodarza (HNS) oraz innych zadań wynikających za stałej współpracy ), 

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

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

medycznego i bazy łóżkowej;  UG Pacanów brał udział wspólnie ze Starostwem 

Powiatowym w powiatowej grze obronnej; współpraca w zakresie Stałego Dyżuru; 

współpraca w zakresie systemu wykrywania zagrożenia  i alarmowania; uczestnictwo w 

obradach zespołu ds. bezpieczeństwa publicznego; inne zadania wynikające ze stałej 

współpracy), 

 powołano Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego ( w 2018 roku GZZK zwoływał 

posiedzenie 5 razy ; z budżetu Zarządzania Kryzysowego zakupiono 5 palet wody 

butelkowanej 5 litrowej dla mieszkańców związku z awarią na ujęciach wody w Żabcu i 

Wójeczce, sfinansowano renowację studni głębinowej na SUW w Żabcu; opłacono prace 

saperskie na terenie budowy przedszkola w Pacanowie w związku z wykopaniem podczas 

robót ziemnych 2 niewybuchów; przeznaczono środki na usunięcie negatywnych skutków 

nawalnych deszczy w infrastrukturze drogowej na terenie Gminy Pacanów; przeznaczono 

środki na odmulenie rowów po nawalnych deszczach). 

 

Ochotnicze Straże Pożarne 

W Gminie 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 ochroną 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.  
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6. Wykonywanie innych żądań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej 

oraz niniejszego statutu.  

Łączna ilość wyjazdów do akcji ratowniczych w roku 2018 wyniosła 140.  Na działalność 

OSP Gminy Pacanów w budżecie Gminy Pacanów zabezpieczono kwotę 135 000,00 zł.  

 

Zadania oświatowe Gminy Pacanów w roku 2018 
 

 

1. Stan organizacji i baza lokalowa. 

W roku 2018 Gmina Pacanów była organem prowadzącym 2 przedszkoli i 4 szkół podstawowych. 

Liczba uczniów i wychowanków w poszczególnych szkołach i placówkach wynosiła następująco: 

a) Samorządowe Przedszkole w Pacanowie: 

- od 1 stycznia do 31 sierpnia - 82 wychowanków, w tym 21 wychowanków kl. „0”, 

- od 1 września do 31 grudnia – 83 wychowanków, w tym 26 wychowanków kl. „0”,  

b) Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Pacanowie: 

- od 1 stycznia do 31 sierpnia – 318 uczniów, w tym 80 uczniów gimnazjum, 

- od 1 września do 31 grudnia –   295 uczniów, w tym 39 uczniów gimnazjum,  

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

- od 1 stycznia do 31 sierpnia - 232 uczniów, w tym 60 uczniów gimnazjum 16 

wychowanków klasy ,,0” i 19 wychowanków klasy poniżej „0”, 

- od 1 września do 31 grudnia – 226 uczniów, w tym 32 uczniów gimnazjum 20 

wychowanków klasy ,,0” i 16 wychowanków klasy poniżej „0”, 

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

Samorządowe Przedszkole): 

- od 1 stycznia do 31 sierpnia – 111 uczniów, w tym 21 wychowanków klasy ,,0” i 24 

wychowanków klasy poniżej „0”, 

- od 1 września do 31 grudnia –   120 uczniów, w tym 22 wychowanków klasy ,,0” i 22 

wychowanków klasy poniżej „0”, 

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

Młodzieży Wiejskiej w Oblekoniu: 

- od 1 stycznia do 31 sierpnia – 48 uczniów, w tym 13 wychowanków kl.”0”, 

- od 1 września do 31 grudnia –   49 uczniów, w tym 10 wychowanków kl.”0”, 

 

W roku 2018 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 2018 w placówkach tych dokonano następujących zakupów, remontów i modernizacji: 

1) Samorządowe Przedszkole w Pacanowie – zakup pomocy dydaktycznych – 5400,00 zł (ze 

środków Rady Rodziców), zakup warnika– 255,00 zł (ze środków Rady Rodziców), zakup 

dyplomów, podarunków dla dzieci na koniec roku szkolnego – 1110,00 zł - ze środków 

zewnętrznych i Rady Rodziców, zakup i przywiezienie piachu do piaskownicy – 300,00 zł  

środki zewnętrzne, wykonanie przez rodziców strojów do uroczystości przedszkolnych, 
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zakup książek do bilblioteczki przedszkolnej -440,00 zł ze środków zewnętrznych, 

uroczystość „Wmurowania Kamienia Węgielnego” – 2000,00 zł – środki zewnętrzne. Poza 

tym w grudniu 2018r. z „Kiermaszu stroików świątecznych” pozyskano od sponsorów 

4900,00 zł ; 

 

2) Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Pacanowie – Erasmus Plus                           

( międzynarodowy projekt wymiany młodzieży) - 143 463,00 zł; Nowoczesna szkoła – 

677861,50 zł „Pracownia ekologiczno-przyrodnicza”- finansowanie przez Wojewódzki 

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Kielcach - 23 688,72 zł (w tym 4500 

zł od rodziców na wkład własny do projektu), wyposażenie gabinetu szkolnego - Urząd 

Marszałkowski 5000 zł, darowizna Prezesa Nadwiślańskiego Banku Spółdzielczego w 

Solcu-Zdroju z przeznaczeniem na wyposażenie salki integracji sensorycznej - 1500 zł, 

Grant z Mbanku  na realizację edukacyjnego projektu matematycznego - 5000 zł, Grant na 

organizację zajęć z gimnastyki korekcyjnej - Ministerstwo Sportu za pośrednictwem ZMW 

- 2500 zł, zajęcia sportowe pozalekcyjne w ramach SKS - Ministerstwo Sportu za 

pośrednictwem WSZS - 12 000 zł, Grant z Banku Zachodniego WBK na projekt 

biblioteczny - 4000 zł, Aktywna Tablica - zakup dwóch tablic interaktywnych i dwóch 

laptopów- projekt MEN - 14 000 zł, Projekt „Umiem pływać” - Ministerstwo Sportu za 

pośrednictwem WSZS - 5400 zł, zakup książek do szkolnej biblioteki w ramach 

Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - 12 000. 

 

3) Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Ratajach Słupskich – zgodnie z zaleceniami 

Sanepidu został wykonany gruntowny remont korytarza górnego (wykonanie wylewki 

samopoziomującej, położenie nowej wykładziny, pomalowanie lamperii).  Część kosztów 

została pokryta z budżetu szkoły w kwocie 6396 zł, pozostała w wysokości 6020 zł została 

zapłacona ze środków zewnętrznych. Odnowiono szereg pomieszczeń na terenie szkoły 

(sekretariat, salę gimnastyczną, łącznik, sale lekcyjne, korytarze, pomieszczenia socjalne). 

Materiały zakupiono z budżetu – kwota 705,21 oraz środki pozabudżetowe 250,00 zł.  Prace 

zostały wykonane przez pracowników obsługi szkoły.  Uzupełniono uszkodzone siedzenia 

na sali gimnastycznej-  553,50 zł.  Wyposażono  jedną salę dydaktyczną - 1842 zł (budżet).  

Remont kotła olejowego – 947,10 zł (budżet). W ramach rządowego programu rozwijania 

szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli 

w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych „Aktywna Tablica” szkoła 

pozyskała kwotę 7000 zł, 1750 zł - wkład własny.  

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 nie 

zatrudnia konserwatora. W przedszkolu zakupiono stoliki na plac zabaw, materiały – płytki, 

klej, kostka na remont schodów wejściowych – 1250,00 zł ; położenie obrzeży wokół placu 

zabaw na placu przedszkolnym – 100 sztuk obrzeży pozyskane od sponsora; plac zabaw – 

dzięki działalności Stowarzyszenia „ Z NAMI LEPIEJ”; W szkole nauczyciele  pomalowali 

4 sale lekcyjne i korytarz  (zgodnie z zaleceniami Sanepidu) oraz zakupiono krzesełka do 

sal lekcyjnych – 700 zł; 
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5) Szkoła Podstawowa im. Fundacji Zofii i Władysława Pokusów Wspierania Edukacji 

Młodzieży Wiejskiej w Oblekoniu – zakup sprzętu sportowego, tablic korkowych (ze 

środków pozabudżetowych),  remont trzech klas na I piętrze i jednej na parterze szkoły - ok. 

2000 zł Fundacja Wspierania Edukacji Młodzieży Wiejskiej, rodzice, sponsorzy. 

 

3. Kadra i system doskonalenia zawodowego. 

W roku 2018 w szkołach prowadzonych przez Gminę Pacanów pracowało na dzień:  

1 stycznia 2018 r. 70 nauczycieli pełnozatrudnionych i 32 niepełnozatrudnionych, 

1 września 2018 r. 71 nauczycieli pełnozatrudnionych 39 niepełnozatrudnionych. Dla 

zabezpieczenia odpowiedniego poziomu nauczania w roku 2018 zgodnie z wymogami prawa 

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

roku 2018 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 2018 przedstawia się następująco: nauczycieli dyplomowanych – 57 nauczycieli 

mianowanych – 24, nauczycieli kontraktowych – 11 , nauczycieli stażystów – 4. 

 

4. Poziom nauczania. 

Osiągnięcia uczniów są wynikiem nauczania i uczenia się. W znacznym stopniu zależą od zdolności 

i aspiracji, ale także środowiska rodzinnego. Badanie postępów edukacyjnych i osiągnięć uczniów 

może przybierać różne formy. Najczęściej są to sprawdziany wewnętrzne i zewnętrzne oraz 

konkursy przedmiotowe. 

Miernikiem poziomu nauczania w gimnazjum jest egzamin gimnazjalny składający się z trzech 

części: humanistycznej, matematyczno – przyrodniczej i językowej.  

Wyniki egzaminu gimnazjalnego na terenie Gminy Pacanów, powiatu buskiego, województwa 

świętokrzyskiego kształtowały się następująco: 
 

 
LP. PRZEDMIOT GIMNAZJUM 

PACANÓW 

GIMNAZJUM 

RATAJE 

GMINA 

Wyniki egzaminu w % punktów 

1. Część humanistyczna z zakresu 

historii i wiedzy o społeczeństwie 

58 57 58 

2. Część humanistyczna z zakresu języka 

polskiego 

67 68 67 

3. Część matematyczno-przyrodnicza z 

zakresu matematyki 

52 49 51 

4. Część matematyczno-przyrodnicza z 

zakresu przedmiotów przyrodniczych 

57 56 56 

5. Egzamin z języka angielskiego  

 

58 54 56 

6. Egzamin z języka angielskiego 

poziom rozszerzony 

40 35 38 

 

 

 

 
 

LP. 

PRZEDMIOT POWIAT 

BUSKI 

WOJEWÓDZTWO 

ŚWIĘTOKRZYSKIE 

KRAJ 

Wyniki egzaminu w % punktów 
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1. Część humanistyczna z zakresu 

historii i wiedzy o społeczeństwie 

59 58 59 

2. Część humanistyczna z zakresu 

języka polskiego 

69 68 68 

3. Część matematyczno-przyrodnicza z 

zakresu matematyki 

51 51 52 

4. Część matematyczno-przyrodnicza z 

zakresu przedmiotów 

przyrodniczych 

56 55 56 

5. Egzamin z języka angielskiego 

(poziom podstawowy) 

68 66 68 

6. Egzamin z języka angielskiego 

(poziom rozszerzony) 

50 49 52 

 

5. Sukcesy uczniów. 

Rok 2018 był kolejnym okresem, w którym uczniowie osiągali sukcesy w różnych dziedzinach życia 

szkolnego.   

 

Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w Pacanowie 

1. Wojewódzki Konkurs z Języka Angielskiego dla Szkół Podstawowych Laureat 

2. Wojewódzki Konkurs z Biologii dla gimnazjum 3  finalistów 

3 Wojewódzki Konkurs z Matematyki dla gimnazjum 1 finalista 

4  56 Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs Filatelistyczny „Turystyka 

Przemysłowa Górnego Śląska”. 

I miejsce w finale 

krajowym 

2. Turniej „Piłkarska Kadra czeka” I miejsce w 

województwie, udział 

w finale krajowym 

3. Regionalny konkurs geograficzno – środowiskowy  „ Nasza Ziemia – 

środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro. 

laureatka półfinału 

4. Powiatowy Konkurs Plastyczny” Strażak ratownik w akcji” I i II miejsce 

5. Powiatowy Konkurs Mitologiczny IV miejsce                           

6. Bajkowy Korowód podczas festiwalu Kultury Dziecięcej. Zdobycie III miejsca – 

„Brązowej podkowy” 

7. Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Zjednoczonym Królestwie Wielkiej 

Brytanii i Irlandii Północnej. 

II miejsce 

8.  Olimpiada Zdrowia III miejsce w powiecie 

9 Gminny konkurs o życiu i działalności Tadeusza Kościuszki Laureaci I, II i III 

miejsca w kategorii 

szkoły podstawowe i I 

miejsce gimnazjum. 

10. Wojewódzkie i powiatowe w konkursy plastyczne, w tym : geologiczno– 

środowiskowy, ekologiczny. 

Wielu laureatów 

11. Gminny Konkurs Wiedzy o samorządzie terytorialnym. II i III miejsca SP,  

I miejsce gimnazjum 

12. Finały wojewódzkich i powiatowych zawodów w piłce nożnej dziewcząt i 

chłopców w różnych turniejach 

finaliści 

Samorządowe Przedszkole w Pacanowie 

1. Przedszkolny konkurs plastyczny „Nie pal przy mnie, proszę”!, „Stroik 

świąteczny”. 

Udział dzieci w 

konkursie 

2. Ogólnopolski konkurs plastyczny „Mój kosmos”  I miejsce, 

Wyróżnienie 

3. Konkurs ekologiczny „Eko-Marzanna” Udział w konkursie 

4. Gminny konkurs recytatorski „Strofy dla Ojczyzny” III miejsce 

5. Festiwal Kultury Dziecięcej - Występ taneczny dzieci podczas Festiwalu Udział w „Bajkowym 

Korowodzie 2018”  
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6. Przegląd zespołów tanecznych w Domu Kultury w Połańcu Udział 

7. Przedszkolny konkurs plastyczny” Portret Świętego Mikołaja”, „ Z miłości do 

Ojczyzny”.  

Udział 

Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Ratajach Słupskich 

1. XV Wojewódzki Konkurs Historyczny Tytuł finalisty 

2. XV Wojewódzki Konkurs Historyczny Dyplom uznania 

i wyróżnienie 

3. Ogólnopolski Konkurs „Szatan z VII klasy na tropie błędów językowych  Dyplom uznania 

i wyróżnienie 

4. Ogólnopolski Konkurs „Początki świata , początki ludzkości...” Dyplom wyróżnienia 

5. Ogólnopolski Konkurs Polonistyczny „Fraszka” Bardzo dobry wynik 

6. Ogólnopolski Konkurs Polonistyczny „Fraszka” II miejsce 

w kraju 

7. VI ogólnopolski Konkurs Czytelniczo-Literacki „Lectura” (kategoria- praca 

plastyczna) 

Dyplom za najlepszą 

pracę literacką 

8. VI ogólnopolski Konkurs Czytelniczo-Literacki „Lectura” (kategoria- praca 

literacka) 

V, VI, VIII, VIII 

miejsce w kraju 

9. VI ogólnopolski Konkurs Czytelniczo-Literacki „Lectura” (kategoria- test) I miejsce 

II miejsce 

10. Międzyszkolny Festiwal Piosenki „Muzyczne Diamenty” w Sichowie Dużym Laureat wyróżnienia 

na szczeblu krajowym 

11. Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Krąg” Dyplom za bardzo 

dobre wyniki 

finansowe oraz 

popularyzację postaw 

spółdzielczych 

12. Świętokrzyska Rada Spółdzielni Uczniowskich w Kielcach Dyplom wyróżnienia 

13. Ogólnopolski Konkurs „Orzeł Przyrodniczy” Dyplom za bardzo 

dobry wynik 

14. Ogólnopolski Konkurs Geograficzny „Geo -Planeta” V miejsce 

15. Półfinał Wojewódzki Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Tenisie Stołowym  

 

Dyplom wyróżnienia 

16. 

 

Ogólnopolski Konkurs Galileo z Języka Polskiego  Dyplom laureata 

17. Ogólnopolski Konkurs Galileo z Języka Polskiego Dyplom wyróżnienia 

18. Ogólnopolska Olimpiada  z języka Angielskiego „Pionier” I miejsce 

19. Gminny Konkurs Kolęd, Pastorałek i Piosenek Świątecznych w Wójczy II miejsce 

20. 

 

Konkurs „Dziękuję Ci za Niepodległą. List do ...” zorganizowany przez Posła 

Na Sejm RP Andrzeja Kryja i Katolickie Liceum w Ostrowcu 

Świętokrzyskim 

I miejsce 

21. Konkurs „Dziękuję Ci za Niepodległą. List do ...” zorganizowany przez Posła 

Na Sejm RP Andrzeja Kryja i Katolickie Liceum w Ostrowcu 

Świętokrzyskim 

III miejsce w kraju 

22. Ogólnopolski Konkurs Historyczny:  

"O naszą Niepodległą"- udział ziemian w walkach o odzyskanie 

niepodległości i terytorium II RP w latach1914-22.  

Dyplom laureata                   

III miejsce w kraju 

23. Ogólnopolski Konkurs wiedzy na temat zdrowia „MEDITEST” I miejsce 

24. Konkurs na plakat antysmogowy „S.O.S.- Smog, Odpady, Spalanie!” Izabela Starościak 

25. Młodzieżowa Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie III miejsce w 

województwie 

26. Wojewódzki konkurs: "Katyń- Pamiętamy" Tytuł laureata na 

szczeblu krajowym 

Dyplom wyróżnienia 
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27. Ogólnopolski Konkurs „W zaczarowanym świecie baśni”  Dyplom za bardzo 

dobry wynik 

Dyplom wyróżnienia 

Dyplom uznania 

28. Ogólnopolski Konkurs Fizyczny „Eureka” I miejsce 

29. Gminny Konkurs Kolęd, Pastorałek i Piosenek Świątecznych w językach: 

polskim i angielskim 

II miejsce 

30. VII Przegląd Kolęd Zapomnianych I miejsce 

31. Gminny Konkurs Recytatorski „Strofy dla Ojczyzny” II miejsce 

32. Powiatowy Konkurs Recytatorski „Strofy dla Ojczyzny” I miejsce 

III miejsce 

33. Gminny Konkurs recytatorski „Strofy dla Ojczyzny” II miejsce 

34. 

 

Gminny etap Konkursu Mitologicznego II miejsce 

III miejsce 

35. „Młodzież zapobiega pożarom- konkurs wiedzy pożarniczej- etap gminny udział 

36. „Młodzież zapobiega pożarom- konkurs wiedzy pożarniczej- etap powiatowy I miejsce 

37. Powiatowy Turniej w drużynowym tenisie stołowym I miejsce 

38. Półfinał wojewódzki w drużynowym tenisie stołowym. VII miejsce 

39. Finał Wojewódzki w drużynowym tenisie stołowym I, II, III miejsce                                 

40. Powiatowy turniej w indywidualnym tenisie stołowym o Puchar Starosty 

Buskiego. 

III miejsce 

41. Powiatowy turniej piłki nożnej dziewcząt. III miejsce 

42. Powiatowy turniej piłki nożnej chłopców I miejsce 

43 Powiatowy turniej wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym III miejsce 

44. Finał wojewódzki w turnieju wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym III miejsce 

45. Finał powiatowy w turnieju piłki ręcznej klas III SP (Program Dziecięca 

Piłka Ręczna) 

II miejsce 

46. Powiatowy turniej piłki nożnej chłopców o Puchar Wójta Gminy Pacanów I, II, III miejsce 

47. Powiatowy turniej w indywidualnym tenisie stołowym o Puchar Dyrektora 

Szkoły. 

I miejsce                              

III miejsce 

48. Powiatowy turniej w indywidualnym tenisie stołowym o Puchar Dyrektora 

Szkoły. 

I miejsce                               

II miejsce                                  

49. Powiatowy turniej w indywidualnym tenisie stołowym o Puchar Dyrektora 

Szkoły. 

udział 

50. Powiatowy Przegląd programów artystycznych pt. „Koncert dla Ojczyzny”               

w Staszowie  

udział 

51. Wojewódzki Konkurs „ Świętokrzyskie to my”- kategoria: plakat  (Urząd 

Marszałkowski) 

udział 

52. I Gminny Przegląd Poezji Śpiewanej i Piosenki Poetyckiej udział 

53. Gminny Konkurs o Tadeuszu Kościuszce dyplom laureata 

dyplom  laureata 

54. Ogólnopolska Olimpiada Przedmiotowa z Biologii II  i III miejsce 

55. Gminny konkurs o samorządzie terytorialnym Agnieszka 

Matuszewska 

56. Powiatowy konkurs plastyczny: " Segregujesz, świat ratujesz”  I miejsce w kraju 

I, II, III miejsce w 

województwie 

57. Alfik Historyczny  

 

Dyplom laureata                     

III, V miejsce w kraju 

Dyplom laureata                      

58. Ogólnopolski Konkurs Wiedzy na temat ekologii i ochrony środowiska  Dyplom za bardzo 

dobry wynik 

59. Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny Eko-Planeta  97%, 95%, 93%, 88% 



69 
 

60. Ogólnopolski Konkurs dla klas pierwszych „Synapsik MEN” I, II, III, IV miejsce w 

województwie 

61. Ogólnopolski Konkurs czytelniczy „Omnibus” II miejsce 

II miejsce 

62. Turniej Piłki Nożnej Pierwszaków  Tytuł finalisty 

Szkoła Podstawowa im. Fundacji Zofii i Władysława Pokusów Wspierania Edukacji Młodzieży 

Wiejskiej w Oblekoniu 

1. Przegląd Twórczości Ludowej „Jesień z folklorem” II i III miejsce, 

2. Konkurs „ Zaczytane selfie” I miejsce 

3. Konkurs kolęd i pastorałek w języku angielskim II miejsce 

4. Ogólnopolski Konkurs „ W świecie baśni i bajek” Laureat ( 40 pkt) 

5. Konkurs Mitologiczny udział 

6. Powiatowy Konkurs Literacki „ Skrzydłem wiatru pisane” 2 laureatki 

7. Konkurs plastyczny „ Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok” 

zorganizowany przez PPSP  

2 wyróżnienia 

8. Powiatowe Turnieje Tenisa Stołowego III miejsce, udział 

9. Gminny Konkurs Recytatorski „Strofy dla Ojczyzny” II miejsce na etapie 

gminnym 

10.  Międzygminny konkurs „ Eko- Marzanna” II miejsce 

11. Międzygminny konkurs na zbiórkę zużytych baterii „ Zbieraj – wygrywaj” II miejsce 

12. Konkurs Trzecioklasisty „The Best” 2 wyróżnienia 

13. Ogólnopolski Konkurs Młodych Erudytów laureat 

Zespół Publicznych Placówek Oświatowych w Wójczy 

1. Turniej Wiedzy Pożarniczej – etap gminny 

 
I  miejsce 

2. Turniej Wiedzy Pożarniczej – etap powiatowy I  miejsce 

3. Turniej Wiedzy Pożarniczej – etap wojewódzki IV miejsce 

4. Ogólnopolski konkurs Matematyczny „ Orzeł Matematyczny ”   udział 8  osób 

 Międzynarodowy konkurs matematyczny „Pangea” Udział 12 osób i 

wyróżnienie 1 ucznia 

5. Ogólnopolski konkurs plastyczno-techniczny „Bajkowe Kukiełki”  I miejsce 

6. Ogólnopolski konkurs plastyczno-techniczny „ Ptaki, zwierzaki i inne 

cudaki” 
I miejsce 

7. Powiatowy Konkurs Plastyczny „ Mój świat jest eko”  wyróżnienie 

8. Gminny konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym 
I miejsce 

9. Konkurs Mitologiczny – etap gminny  I miejsce 

10 Konkurs Mitologiczny – etap powiatowy II miejsce 

11. Konkurs Recytatorski „Strofy dla Ojczyzny”   III miejsce etap 

gminny, 

udział w etapie 

powiatowym 

12. Gminny Turniej  Halowej Piłki Nożnej  V miejsce 

13. Gminny Konkurs „Zaczytane Selfie” II i III miejsce  

14. Powiatowy Konkurs Plastyczny „ Rodzina w 100-lecie NIEPODLEGŁOŚCI” I miejsce 

15. Wojewódzki Konkurs „ Ekologia, my i region, w którym żyjemy”  udział 

16. Ogólnopolski projekt „Przytulam bo lubię”  udział 4 

wychowanków 

17. Ogólnopolski konkurs plastyczny „ Moja Kartka Walentynkowa” wyróżnienie 

18. Ogólnopolski konkurs plastyczny” EKOchoinka”  II miejsce 

19. Ogólnopolski konkurs plastyczny „UŚMIECH DZIECKA”           UDZIAŁ 

20 Regionalny konkurs plastyczny „ EKOMARZANNA”           UDZIAŁ 

 

6. Stan realizacji zadań oświatowych gminy na rzecz uczniów i szkół 
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W roku 2018 realizowano szereg zadań wynikających z ustawowych obowiązków gminy na rzecz 

uczniów i szkół. Najważniejszym zrealizowanym zadaniem gminy było zabezpieczenie środków 

finansowych na prowadzenie działalności, w tym wynagrodzenie pracowników i eksploatacje 

budynków szkoły.  

Realizując obowiązki wynikające z ustawy prawo oświatowe dowożono uczniów do szkół 

prowadzonych przez Gminę Pacanów, dowożono uczniów niepełnosprawnych do Niepublicznego 

Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego w Kupieninie i Specjalnego Ośrodka Szkolno – 

Wychowawczego w Broninie oraz zrefundowano rodzicom wydatki związane z dowożeniem 

dziecka niepełnosprawnego do najbliższej szkoły zapewniającej kształcenie. 

Zgodnie z art. 90b i 90m ustawy o systemie oświaty wspomagano uczniów w formie stypendiów 

szkolnych i zasiłków szkolnych. Z tej formy pomocy korzystali uczniowie szkół podstawowych, 

gimnazjalnych oraz szkół średnich zamieszkujących teren Gminy Pacanów. Kryterium dochodowe 

uprawniające do uzyskania pomocy określone było ustawowo w kwocie: 514 zł. (netto) na osobę 

(kryterium obowiązuje do 30.09.2018r.), 

528 zł. (netto) na osobę (kryterium obowiązujące od 01.10.2018r.).W ramach pomocy materialnej 

dla uczniów wypłacono w roku 2018 kwotę 158047,15 zł z przeznaczeniem na pomoc materialną o 

charakterze socjalnym oraz kwotę 4350,00 zł przeznaczeniem na udzielenie pomocy w formie 

zasiłku losowego. Gmina Pacanów otrzymała dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki 

oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w wysokości 67205,43 zł. 

Wykonując obowiązki wsparcia pracodawców w szkoleniu młodocianych pracowników 

zamieszkałych na terenie Gminy Pacanów, zgodnie z art. 122 ustawy Prawo oświatowe, w roku 

2018 rozpatrzono wnioski 13 pracodawców o zwrot kosztów kształcenia młodocianych uczniów, 

którzy ukończyli przygotowanie zawodowe i zdali egzamin czeladniczy lub egzamin 

potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawodowych. Wydano 15 decyzji administracyjnych 

przyznając zwrot kosztów pracodawcom. Na realizację zadania pozyskano dotację od Wojewody 

Świętokrzyskiego w kwocie 120047,01 zł.  

 

7. Zrealizowane i realizowane projekty, programy, akcje 

W roku 2018 szkoły indywidualnie realizowały różne projekty: 

 

1) Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Pacanowie – Nowoczesna szkoła, 

Erasmus Plus, Aktywna tablica, projekt matematyczny „Mpotega”, projekt edukacyjny 

„Szkoła Dialogu”, „Niesamowity świat higieny jamy ustnej”, „Umiem pływać”, „ Śniadanie 

daje moc” – projekt prozdrowotny dla uczniów klas I-III, „Mleko  i owoce w szkole”, „ Cała 

Polska uczy ratować”, „Samorządy mają głos”, „ Zdrowo jem, więcej wiem” – projekt 

prozdrowotny, Szkolny Klub Sportowy – pozalekcyjne zajęcia sportowe, Akademia 

Bezpiecznego Puchatka, „Nie pal przy mnie proszę” – projekt prozdrowotny, Bieg po 

zdrowie – projekt prozdrowotny, zorganizowano dla 77 uczniów półkolonie, zielona szkoła 

w Świnoujściu, noce w szkole, zajęcia z gimnastyki korekcyjnej zrealizowane przy 

współpracy  ze Związkiem Młodzieży Wiejskiej- finansowane z Ministerstwa Sportu, akcja 

„Góra grosza” i pozostałe realizowane przez samorząd szkolny, szkolny Konkurs Pieśni i 

Piosenek Patriotycznych oraz Kolęd i Pastorałek, przerwy z piosenką patriotyczną, 

kontynuacja innowacji pedagogicznej „Szkolny Klub Szachowy”-całoroczne zajęcia dla 40 

uczniów. „Szlachetna paczka”, zbiórki żywności przedświątecznej, Kolędnicy dla dzieci w 

Syrii i Libanie, zbiórka na hospicjum w Busku- Zdroju- kiermasz ciast- akcje charytatywne 

prowadzone są w ciągu całego roku, projekt  „Jak uczyć o energii jądrowej”- pozyskaliśmy 

zestaw pomocy dydaktycznych „Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze”, 

‘’Cybernauci”- całoroczne projekty, ich celem jest kształtowanie u uczniów bezpiecznych 

zachowań w sieci. Brali w nim udział także rodzice  i nauczyciele. Projekty edukacyjne 

realizowane w klasach gimnazjalnych np. „ Polskie konstytucje”, „Sport  i rekreacja w 

szkole”,  „Sklepik w szkole – przedsiębiorczość na zdrowie”, Pierwsza pomoc z WOŚP, 
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projekt edukacyjny  ,, My - to Ja, Ty  i Oni" – uczniowska grupa wsparcia, otwarta Firma: 

Pracownik- Pracodawca- Przedsiębiorstwo, zdrowie w modzie – akcja prozdrowotna 

(realizacja programu prozdrowotnego „Winiary”), Szkolny Klub Sportowy – realizacja 

programu zajęć sportowo- rekreacyjnych dla 40 uczniów, SUS - Szkoła Ucząca Się (2015 – 

2017) z Centrum Edukacji Obywatelskiej- doskonalenie zawodowe i wzrost kompetencji 

nauczycieli. Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – wolontariat, PCPR w 

Busku Zdroju – wolontariat przy zbiórkach żywności. Akcje charytatywne – Zbiórka 

telefonów, zbiórka zakrętek na rzecz potrzebujących. 

 

  
2) Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Ratajach Słupskich – Od kilku lat  we współpracy 

z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym  w Busku- Zdroju corocznie  szkoła 

realizuje projekt edukacyjny pod hasłem „Trzymaj Formę”. W każdym roku szkolnym  

realizowana jest różnorodna tematyka. Długofalowym projektem realizowanym w naszej 

placówce jest Program Edukacji Antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas”. „Bieg po 

zdrowie”- program edukacji zdrowotnej skierowany do uczniów klasy IV we współpracy z 

Sanepidem.  Porusza zagadnienia m. in. dotyczące szkodliwości palenia papierosów. Uczy 

zachowań asertywnych związanych z funkcjonowaniem  w społeczeństwie. „Żyj smacznie 

i zdrowo”- program edukacyjny dla klas V-VIII szkoły podstawowej. Patronat honorowy 

MEN, Ministerstwa Sportu i Turystyki, Rzecznika Praw Dziecka i marki Winiary. Misją 

programu jest uczenie  młodzieży, że dobre odżywianie to podstawa zdrowia , a regularna 

aktywność fizyczna temu sprzyja. „Rodzina Miśków”- projekt realizowany w ramach 

Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020. ETOH- Fundacja Rozwoju, 

Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych na zlecenie Państwowej Agencji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Głównym założeniem jest objęcie pracą 

terapeutyczną uczniów pochodzących z rodzin, w których występuje problem alkoholu. 

Program poprzez wykorzystanie świata symboli pozwala uczniom porządkować ich 

wewnętrzny świat, kontaktować się ze sobą, a przez to być bardziej świadomym swoich 

uczuć. Program edukacyjny „Ratujemy i uczymy ratować” przy współpracy z WOŚP i 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Ratajach Karskich. Ideą RUR jest objęcie nauką resuscytacji 

wszystkich dzieci uczęszczających do klas I-III w całej Polsce. Program uczy zasad 

pierwszej pomocy i ma na celu wprowadzenie zajęć z podstawowych czynności ratujących 

życie już w najmłodszych klasach szkoły podstawowej. „Akademia Bezpiecznego 
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Puchatka” to program edukacyjny o charakterze społecznym. Adresatami projektu są 

uczniowie klas pierwszych. Założenia programu skupiają się na tematyce bezpieczeństwa w 

trzech obszarach aktywności dziecka: w domu, w szkole i w drodze do szkoły. 

W czasie zajęć omawiane są zasady bezpiecznej zabawy wraz sytuacjami, które mogą być 

dla dzieci niebezpieczne. W czasie programu dzieci uczą się podstawowych zasad ruchu 

drogowego oraz reagowania w przypadku zagrożeń. Udział w  akcji „Misiek Zdzisiek zbiera 

zakrętki”- działania proekologiczne mające na celu ponowne przetworzenie zebranych 

zakrętek na nowo. Zebrane nakrętki pozwalają uzyskać środki finansowe na bieżące 

funkcjonowanie i niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym z terenu województwa 

świętokrzyskiego. Akcja „Góra Grosza”- pomoc dzieciom, które wychowują się poza swoją 

rodziną – w domach dziecka czy rodzinach zastępczych. Pośrednim, ale najważniejszym 

celem akcji jest działanie edukacyjne – pokazanie najmłodszym, jaką siłę stanowić może 

niewielka pomoc wielu ludzi i wspólne działanie dla dobra potrzebujących.  „Program dla 

szkół”- realizowany przez ARR. Celem programu jest promowanie wśród dzieci zdrowej 

diety, bogatej w owoce i warzywa oraz produkty mleczne. Dzieci uczestniczyły w 

działaniach edukacyjnych na temat zdrowego odżywiania. Akcja charytatywna „Szkoło 

Pomóż i Ty” przy współpracy z Fundacją na Rzecz Osób Niepełnosprawnych- sprzedaż 

cegiełek na rzecz podopiecznych fundacji oraz kształtowanie  pozytywnego stosunku do 

osób potrzebujących i cierpiących.  Udział uczniów jako wolontariuszy w akcji  Wielkiej 

Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Szkoła Podstawowa przy współpracy ze Związkiem 

Młodzieży Wiejskiej zorganizowała w okresie wakacyjnym półkolonie dla 73 uczniów 

naszej placówki jak również z okolicznych szkół. Udział projekcie "Cybernauci-

kompleksowy projekt kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci".  

 

3) Zespół Publicznych Placówek Oświatowych w Wójczy – Szkoła Podstawowa:  - realizacja 

Programu - PRACOWNIA EDUKACJI EKOLOGICZNO-PRZYRODNICZEJ W 

SZKOLE PODSTAWOWEJ – koszt 30000,00zł  (24 000,00zł dofinansowanie z 

WFOŚiGW w Kielcach i 6 000,00zł - wkład własny placówki); Narodowy Program 

Rozwoju Czytelnictwa -3 000,00zł ; Śniadanie Daje Moc, Wybieram Wodę, Światowy 

Dzień Pluszowego Misia, Zbieraj baterie, Europejski Tydzień Sportu „BEACTIWE”, Góra 

Grosza, Szkoło Pomóż i Ty, ogólnopolski Dzień Praw Dziecka, Światowy Dzień Wody, Nie 

pal przy mnie proszę, Misiek Zdzisiek zbiera nakrętki, Szklanka Mleka, Owoce i warzywa 

w szkole. Od kilku lat we współpracy z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym  

w Busku - Zdroju corocznie realizujemy projekt edukacyjny pod hasłem „Trzymaj Formę”. 

W każdym roku szkolnym  realizowana jest różnorodna tematyka; Znajdź właściwe 

rozwiązanie, Czyste powietrze wokół nas, ogólnopolski program edukacji zdrowotnej 

Aquafresh , Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia, ogólnopolski program antynikotynowy 

„Bieg po zdrowie”, Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – wolontariat; 

ogólnopolska kampania profilaktyczno-edukacyjna :BĄDŹMY POSZUKIWACZAMI 

AUTORYTETU- program, w którym biorą udział nauczyciele , rodzice i uczniowie. 

 

4) Samorządowe Przedszkole – Ogólnopolski program edukacji zdrowotnej Aquafresh, Czyste 

powietrze wokół nas, Mamo, tato wolę wodę, Niesamowity świat higieny jamy ustnej- 

program edukacji stomatologicznej; projekt edukacyjny OGNIK; Światowy Dzień 

Pluszowego Misia, Zbieraj baterie ;Góra Grosza, Szkoło Pomóż i Ty, ogólnopolski Dzień 

Praw Dziecka, Światowy Dzień Wody, Nie pal przy mnie proszę, Misiek Zdzisiek zbiera 

nakrętki, Dzień Ziemi. 

 

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

Młodzieży Wiejskiej w Oblekoniu: Ogólnopolski projekt „Mamy kota na punkcie mleka”, 

Programy: „Czyste powietrze wokół nas”, „Nie pal przy mnie proszę”, „Znajdź właściwe 
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rozwiązanie”, „Bieg po zdrowie „Owoce i warzywa w szkole”, „Szklanka mleka”, 

„Akademia wyobraźni Play-Doh”, Edukacja przez szachy w szkole”, „ Szczypiorniak IV” 

Akcje: WOŚP, Zbiórka nakrętek , Sprzątanie świata, Dokarmianie zwierząt zimą, „Szkoło 

Pomóż i Ty” na rzecz Fundacji dla Osób Niepełnosprawnych i Niewidomych” Marzycielska 

Poczta”. 
 

6) Samorządowe Przedszkole w Pacanowie – Przedszkole realizuje Program wychowania 

przedszkolnego edukacji komputerowej „KidSmart”, Klub czytających przedszkoli w 

ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”, program własny „Poznajemy zawody”, program 

promocji zdrowia i higieny  „Dbamy o zdrowie”, program edukacji patriotycznej „Polak 

mały”„ program edukacyjny  „W krainie barw” ,program adaptacji wstępnej „Lubię tu 

przychodzić”, program „Zajęcia taneczne”, program Kubusiowi Przyjaciele Natury. Oprócz 

programów placówka prowadzi zajęcia dodatkowe: zajęcia sportowe „Wyginam śmiało 

ciało”, zajęcia plastyczne „Kolorowy świat malucha”,, ,zajęcia taneczne „Roztańczone 

przedszkolaki”. Uczestniczy w  akcjach charytatywnych: „Góra grosza”, „Misiek Zdzisiek 

zbiera nakrętki”, „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”, „Dokarmiamy ptaki”. Od kilku 

lat Przedszkole we współpracy z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym 

w Busku Zdroju realizuje program edukacji antynikotynowej „Czyste powietrze wokół nas”. 

 

 

8. Wyniki nadzoru pedagogicznego 

 

1) Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Pacanowie – nadzór pedagogiczny 

sprawowany zgodnie z przepisami prawa.  Kontrola organizacji półkolonii (KRUS, 

Sanepid i Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego) – organizacja wypoczynku 

zgodna z przepisami prawa, nie wydano zaleceń, 

2) Samorządowe Przedszkole w Pacanowie – kontrola kuratoryjna w zakresie realizacji 

przez dyrektora zadań dotyczących sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz innych 

zadań wynikających z przepisów prawa. Kontrola związana z oceną  pracy dyrektora - 

ocena wyróżniająca, 

3) Szkoła podstawowa im. Jana Brzechwy w Ratajach Słupskich - kontrola kuratoryjna w 

zakresie realizacji przez dyrektora zadań dotyczących sprawowanego nadzoru 

pedagogicznego oraz innych zadań wynikających z przepisów prawa. Kontrola związana 

z oceną  pracy dyrektora - ocena wyróżniająca. 
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X. MOCNE STRONY DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDU W 2018 ROKU: 
 

1. Pozyskanie wsparcia unijnego, rządowego i z innych źródeł w łącznej wysokości około 

6.351 mln PLN. 

2. Solidna współpraca z administracją Wojewody Świętokrzyskiego i Zarządem Województwa 

Świętokrzyskiego oraz Powiatem Buskim. 

 

3. Wykonanie 11,6 km nowych nawierzchni dróg gminnych (w tym 10,6 km asfaltowych i 1 

km FOGR) o wartości 3.857 mln PLN. 

 

4. Uruchomienie stałego całodobowego dyżuru karetki Pogotowia Ratunkowego w Pacanowie. 

 

5. Odzyskanie praw miejskich. 

 

6. Bardzo dobra współpraca z gminnymi stowarzyszeniami i KGW, co zaowocowało m.in.: 

organizacją szeregu imprez znakomicie integrujących lokalną społeczność: dożynek 

gminnych, „Dni Pacanowa” i wykonaniem 9 placów zabaw i rekreacji, oraz remontami 

świetlic i strażnic. 

 

7. Budowa przedszkola samorządowego. 

 

8. Wysoka ściągalność podatków i opłat oraz ich nie dolegliwość dla mieszkańców. 

 

9. Wspomaganie rolników przy wypełnianiu wniosków o dopłaty obszarowe. 

 

10.  Solidna ocena stanu finansów gminnych uzyskana po kontroli kompleksowej RIO ( mała 

liczba zaleceń). 

 

 
 

SŁABSZE STRONY PRACY SAMORZĄDU ZA 2018 ROK: 

 

1. Pojawiające się problemy przejściowego braku wody w początkach maja 2018 r. 

 

2. Brak środków amortyzacyjnych, umożliwiających utrzymanie pełnej sprawności sieci 

wodociągowej, w tym zasuw i hydrantów. 

 

3. Konflikt z ECB o wysokość dotacji na działalność statutową tej instytucji. 

 

4. Przeciągająca się sprawa kanalizacji kolejnych rejonów Gminy Pacanów. 

 

 

 

                                                                                     BURMISTRZ 

                                                                      MIASTA I GMINY PACANÓW 

 

                                                                               mgr WIESŁAW SKOP 

 

 

 


