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I. Wstęp 

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

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

Raport obejmuje podsumowanie działalności burmistrza w roku poprzednim w 

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

II. Informacje ogólne 

 

OCENA SYTUACJI DEMOGRAFICZNEJ w gminie Pacanów za 2020 rok  

 

Lp. ZAKRES  DANYCH 2020 ROK 2019 ROK 

 

 1. 

 

URODZENIA 

 

57 

 

61 

 

2. 

 

MAŁŻEŃSTWA 

 

28 

 

37 

 

3. 

 

ZGONY 

 

130 

 

128 

 

4. 

 

ZAMELDOWANIA NA POBYT 

STAŁY 

 

175 

 

121 

 

5. 

 

 

ZAMELDOWANIA NA POBYT 

CZASOWY 

 

55 

 

147 

 

6. 

 

LICZBA MIESZKAŃCÓW NA 

DZIEŃ 31.12.2020 

 

7413 

 

7477 

 

7. 

 

KOBIETY 

 

3768 

 

3809 

 

8. 

 

MĘŻCZYŹNI 

 

3645 

 

3668 

 

9. 

 

ŚREDNIA WIEKU 

 

43,1 LATA 

 

43 LATA 
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III. Informacje finansowe 

 

DOCHODY 

                                                       plan                    wykonanie          %  

1.Dochody ogółem              38 140 613,33          39 589 383,26     103,79  

w tym: 

 

a) dochody bieżące             34 968 727,71          34 900 893,99        99,81 

b) dochody majątkowe          3 171 885,62           4 688 489,27      147,81 

Nadmienić należy, iż w wykonanych dochodach za 2020 rok w dochodach 

bieżących są ujęte przekazane środki finansowe na rok 2021 w wysokości 

72.441,06 zł i dotyczą projektu realizowanego przez SP Pacanów, oraz w 

dochodach majątkowych są ujęte przekazane środki finansowe na rok 2021 w 

wysokości  1.499.075,00 zł i dotyczą środków z FDS, oraz RFIL. Razem środki 

finansowe roku 2021 to 1.571.516,06zł  

 

 

 

 

 

 -dochody bieżące               34 968 727,71          34 900 893,99       99,81 

34 900 893,99

4 688 489,27
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   w tym: 

     - własne                            8 688 411,66            8 789 488,92    101,16 

     - dotacje                         13 826 762,05          13 657 851,07       98,78 

     - subwencje                   12 453 554,00           12 453 554,00    100,00 

 

-dochody własne                   8 688 411,66             8 789 488,92    101,16 

  w tym: 

  -podatki i opłaty lokalne     3 308 743,94             3 654 867,59    110,46 

  -udziały w PIT i CIT           3 117 276,00             3 239 733,77    103,93 

  -inne dochody                     2 262 391,72             1 894 887,56       83,75 

 

 

8 789 488,92

13 657 851,07

12 453 554,00

Dochody bieżące (wykonanie)

własne dotacje subwencje

3 654 867,59

3 239 733,77

1 894 887,56

Dochody własne (wykonanie)

podatki i opłaty lokalne udziały w PIT i CIT inne dochody
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Struktura wybranych podatków i opłat za  okres od 2018r do 2020r (wykonanie) 

L.p. Podatki i opłaty 2018r 2019r 2020r 

1 Podatek od nieruchomości 972 243,82 1 093 067,10 1 082 333,16 

2 Podatek rolny 1 227 280,81 1 223 345,40 1 250 736,89 

3 Podatek leśny 2 988,94 2 851,52 3 307,61 

4 Podatek od śr. transportowych 122 642,07 134 925,14 144 583,00 

5 Podatek od spadków i darowizn 132 154,00 24 699,50 26 792,00 

6 Podatek od czynności 

cywilnoprawnych 

144 270,69 175 179,99 154 807,93 

7 Wpływy  z podatku od. dział. gosp. 

osób fiz., opłacanego w formie 

karty podatkowej 

4 438,31 6 590,84 2 783,28 

8 Opłata skarbowa 23 589,00 25 160,00 28 637,00 

9 Opłata targowa 4 067,00 8 430,00 2 882,00 
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Struktura ściągalności wybranych podatków i opłat za okres od 2018r do 2020r (zaległości) 

L.p. Podatki i opłaty 2018r 2019r 2020r 

1 Podatek od nieruchomości 121 561,46 118 378,21 130 692,63 

2 Podatek rolny 150 009,84 118 732,94 107 144,21 

3 Podatek leśny 338,06 457,61 308,00 

4 Podatek od śr. transportowych 21 975,88 1 684,74 4 582,74 

5 Podatek od spadków i darowizn 0 0 0 

6 Podatek od czynności cywilnoprawnych 27,94 27,95 0,02 

7 Wpływy  z podatku od. dział. gosp. osób fiz., 

opłacanego w formie karty podatkowej 

6 274,57 10 472,64 8 584,00 

8 Opłata skarbowa 0 0 0 

9 Opłata targowa 0 0 0 

 

 

Na występujące zaległości zostały wystawione i przesłane upomnienia, wezwania 
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do zapłaty oraz tytuły wykonawcze. 

Gmina wyczerpała ustawowe drogi dochodzenia zaległości. 
 

Struktura skutków obniżenia górnych stawek podatkowych za okres od 2018r do 2020r. 

L.p. Podatki  2018r 2019r 2020r 

1 Podatek od nieruchomości 331 574,24 359 938,22 403 613,65 

2 Podatek rolny 399 612,64 458 286,25 580 264,24 

3 Podatek leśny 0 0 0 

4 Podatek od śr. transportowych 132 032,58 138 868,29 119 615,67 

 

Struktura -  skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres od 2018r do 2020r. 

L.p. Podatki  2018r 2019r 2020r 

1 Podatek od nieruchomości 270 997,01 289 150,37 309 718,96 

2 Podatek rolny 0 380,14 380,14 

3 Podatek leśny 0 0 0 

4 Podatek od śr. transportowych 0 0 0 

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

2018r

2019r

2020r

Struktura skutków obniżenia górnych stawek 
podatkowych za okres od 2018r do 2020r.

Podatek od śr. transportowych Podatek leśny

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

podatkowa –umorzenie zaległości podatkowych za okres od 2018r do 2020r. 

L.p. Podatki  2018r 2019r 2020r 

1 Podatek od nieruchomości 3 458,00 2 184,00 11 067,00 

2 Podatek rolny 44 798,37 44 701,59 15 488,00 

3 Podatek leśny 147,00 102,93 36,00 

4 Podatek od śr. transportowych 113,00 14 281,00 0 
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Struktura udziałów w PIT i CIT  za  okres od 2018r do 2020r (wykonanie) 

L.p. Udziały PIT, CIT 2018r 2019r 2020r 

1 Udziały we wpływach z podatku 

dochodowego od osób prawnych 

17 258,80 3 795,45 27 674,77 

2 Udziały we wpływach z podatku 

dochodowego od osób fizycznych 

3 387 890,00 3 372 981,00 3 212 059,00 
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Analiza strukturalna subwencji: oświatowej, wyrównawczej  za  okres od 2018r do 2020r (wykonanie) 

L.p. Subwencje 2018r 2019r 2020r 

1 Oświatowa 6 070 795,00 6 235 898,00 6 093 231,00 

2 Wyrównawcza 5 252 864,00 5 651 363,00 6 360 323,00 

 

 

 

Analiza strukturalna dotacji  za  okres od 2018r do 2020r ( wykonanie) 

L.p. Dotacje 2018r 2019r 2020r 

1 Dotacje 12 310 184,06 12 291 719,88 13 657 851,07 
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Struktura innych wybranych dochodów za okres od 2018r do 2020r (wykonanie) 

L.p. Dochody inne 2018r 2019r 2020r 

1 Gospodarka wodna 1 050 454,51 980 482,40 945 439,09 

2 Gospodarka ściekowa 217 252,93 224 138,06 225 648,49 

3 Gospodarka odpadami 363 878,65 408 724,02 707 725,02 

4 Gospodarka mieszkaniowa 66 634,06 102 529,06 102 236,34 

5 Fundusz alimentacyjny 24 798,42 27 978,33 20 826,46 

 

 

Struktura innych wybranych dochodów za okres od 2018r do 2020r (zaległości) 

L.p. Dochody inne 2018r 2019r 2020r 

1 Gospodarka wodna w tym odsetki 

naliczone 

90 054,16 68 044,72 101 545,20 

2 Gospodarka ściekowa w tym odsetki 

naliczone 

16 033,58 16 884,48 21 392,06 

3 Gospodarka odpadami 44 439,66 52 060,18 66 644,80 

4 Gospodarka mieszkaniowa w tym odsetki 

naliczone 

1 924,18 8 190,57 32 792,43 

5 Fundusz alimentacyjny 559 472,69 576 305,15 599 618,71 
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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          3 171 885,62           4 688 489,27      147,81 

  w tym: 

    -dotacje                            3 158 995,62           4 675 599,27      147,71 

    -sprzedaż mienia                  12 890,00                12 890,00       100,00 
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WYDATKI 

                                                plan                        wykonanie            % 

2.Wydatki ogółem              39 723 087,00          36 905 238,30       92,91 

w tym: 

a)wydatki bieżące               32 232 722,13          30 974 084,46       96,10 

b)wydatki majątkowe            7 490 364,87           5 931 153,84      79,18 

 

W związku z pandemią COVID-19 w 2020 roku nie zostały zrealizowane 

inwestycje, które były zaplanowane do realizacji, a ich realizacja przesunęła się 

na rok 2021 tj międzyinnymi : e-usługi, rozbudowa i modernizacja oczyszczalni 

ścieków w miejscowości Słupia, budowa parkingu na działce nr 1625 w 

Pacanowie, rozbudowa sieci kanalizacyji sanitarnej na terenie aglomeracji 

Pacanów, rozbudowa sieci wodociągowej w m Kwasów, rozbudowa OSP 

Wójcza, zakup samochodu bojowego dla OSP Oblekoń ogółem kwota 

1.515.415,52 zł.. 

Także wydatki bieżące nie zostały zrealizowane w 100%  gdyż część wydatków 

która była zaplanowana na rok 2020, ich realizacja została przesunięta na rok 

2021 dotyczy to projektów realizowanych przez SP Pacanów, Przedszkole 

Pacanów łącznie 88.280,55 zł, niezrealizowane wydatki przez MGOPS to kwota 

386.537,85 zł w tym  projekty przesunięte do realizacji na 2021 roku, zwrot 

niewykorzystanej części dotacji z MGOPS- środki zewnętrzne. Zwrot dotacji z 

urzędu i szkół oraz  niewykorzystane środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi 

i narkomanii to 37.278,21 zł. Pozostała część niezrealizowanych wydatków 

pokryła różnicę w niezrealizowanych przychodach za rok 2020.   

30 974 084,46

5 931 153,84

Wydatki ogółem

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

Lp Nazwa wydatku 2018 2019 2020 

1 Rolnictwo i łowiectwo oraz 

działalność usługowa 

644 897,48 792 890,01 786 713,32 

2 Gospodarka wodna 922 649,69 1 006 065,26  983 212,65 

3 Drogi 3 069 349,82 706 735,39 254 829,22 

4 Gospodarka mieszkaniowa 169 787,71 320 107,38 80 480,14 

5 Administracja publiczna 2 955 724,33 3 106 964,02 3 032 101,67 

6 Bezpieczeństwo publiczne 234 661,85 249 118,45 244 374,22 

7 Obsługa długu 257 056,55 294 724,87 176 245,74 

8 Oświata  8 753 403,91 9 522 159,83 9 319 543,09 

9 Stypendia, KBW, różne 

rozliczenia, projekty szkolne 

400 147,51 751 623,39 650 122,69 

10 Ochrona zdrowia 96 511,81 90 131,19 81 157,04 

11 Opieka społeczna 10 161 805,38 11 339 380,73 13 079 183,01 

12 Gospodarka komunalna 1 088 188,47 1 237 473,86 1604 423,57 

13 Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego 

517 500,00 548 863,14 606 698,10 

14 Kultura fizyczna 53 000,00 65 000,00 75 000,00 

 Razem 29 324 684,51 30 031 237,52 30 974 084,46 
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Stopień pokrycia wydatków oświatowych subwencją za poszczególne lata 

 

Lp Nazwa 2018 2019 2020 

1 Oświata 8 753 403,91 9 522 159,83 9 319 543,09 

2 Subwencja oświatowa 6 070 795,00 6 235 898,00 6 093 231,00 

3 Różnica +/-Nadwyżka/Deficyt -2 682 608,91 -3 286 261,83 -3 226 312,09 

 

Struktura wydatków majątkowych (wykonanie za poszczególne lata) 

Lp Nazwa wydatku 2018 2019 2020 

1 Gospodarka wodna, + e-usługi 0 581 291,24 205 402,17 

2 Drogi 1 678 568,76 1 694 121,29  664 749,27 

3 Gospodarka mieszkaniowa 0 55 134,70 4 630,00 

4 Administracja publiczna 41 071,52 0 0 

5 Bezpieczeństwo publiczne 35 000,00 51 149,50 10 000,00 

6 Oświata  3 555 280,66 2 681 418,79 0 

7 Gospodarka komunalna 959 112,40 1 230,00 5 046 372,40 

8 Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego 

5 000,00 0 0 

 Razem 6 274 033,34 5 064 345,52 5 931 153,84 
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                                                 plan                              wykonanie    %    

3.Rozchody ogółem              1 260 000,00             1 260 000,00    100,00 

w tym 

spłata kredytów  

długoterminowych                1 26000,00              1 260 000,00   100,00 

                                                         plan                             wykonanie    % 

 

4. Przychody ogółem             2 842 473,67           2 053 031,46      72,23 

    w tym 

    wolne śr.+n.śr. pien.            442 473,67           1 053 031,46     237,99 

    spłata udzielonych  

    kredyty długoterminowe   2 400 000,00          1 000 000,00       41,66 

 

 

5.Stopień pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi,         

   nadwyżka operacyjna (1a-2a)  

                                                    plan                       wykonanie         %          

                                               2 736 005,58            3 926 809,53    143,52    
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6.Zadłużenie na koniec 2020 roku wynosi                   9 544 441,00 zł. 

-wskaźnik zadłużenia ogólnego Z/DO (6:1)             24,11% 

-wskaźnik spłaty zadłużenia w ciągu roku budżetowego  

(R+O)/DO                                                                  3,63%   

-wskaźnik spłaty zadłużenia zgodnie z art.243 

a. wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań z ust. Wyłącz.       7,14   

b. dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań po planie          14,05 

c. dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań po wykonaniu  14,03 

 Planowane wskaźniki na lata 2021-2030 zgodnie z Uchwałą Nr XXIX/165/20 

Lp 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

a 7,25 7,64 7,54 7,38 7,49 7,59 7,38 7,72 6,97 5,16 

b 14,79 18,86 19,99 20,19 16,96 17,33 17,50 17,21 15,55 15,20 

c 14,77 18,84 19,99 20,19 16,96 17,36 17,50 17,21 15,55 15,20 

 

 

Struktura spłaty długu na lata 2021-2030 zgodnie z Uchwałą Nr 

XXIX/165/20 

 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

kredyt 1060000 1060000 1060000 1060000 1100000 1160000 1160000 1244441 320000 320000 
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Rysunek z wskaźnikiem planistycznym zgodnie z Uchwałą XXIX/165/20 według planu: 
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Rysunek z wskaźnikiem wg wykonania za IV kwartał 2019 roku: 

 

 

MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 

Gmina Pacanów posiadała uchwaloną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych na 

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

2015 r.  

Zawarte są w niej cele główne takie jak 

 1. Bezpieczeństwo socjalne mieszkańców gminy, 

 2. Kompleksowa opieka nad rodzinami,  

 3. Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych,  

 4. Zapobieganie ubóstwu. 

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

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

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

pomocy społecznej zabezpiecza realizację potrzeb socjalnych mieszkańców, zapobiega 
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ubóstwu i wspomaga osoby nieporadne życiowo. Ustawa o pomocy społecznej wprowadza 

obowiązek pomocy osobom i rodzinom samotnym, gdy ich dochody miesięczne są poniżej 701 

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

Dotyczy to obowiązku udzielenia pomocy finansowej  lub w naturze by zabezpieczyć  każdemu 

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

osób nieporadnych życiowo  z powodu schorzeń lub wieku  pozbawionych wsparcia bliskich, 

zabezpieczenie im opieki.  

Formy  wsparcia – pomoc społeczna 

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

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

art. 17 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j.  Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z póź. 

zm.) 

Finansowe formy wsparcia 

Realizowane podstawowe formy finansowe wsparcia przez OPS to: 

1. Zasiłki stałe  

2. Zasiłki okresowe 

3. Zasiłki celowe 

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

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

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

comiesięczne. W 2020 r. osób takich było 49 i dla nich zostało wypłaconych 500 świadczenia 

na łączną kwotę 259 713zł. Kwota maksymalna zasiłku od października 2019 r. nie przekracza 

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

osoby i uprawnień do świadczeń . Tendencja do korzystania jest stabilna co do ilości osób. 

Zgłasza się coraz więcej osób ze świadczeniami emerytalnymi poniżej kryteriów ustawowych 

tj. 701zł samotni i 528zł. 

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

określony czas. Zazwyczaj są to okresy dwu, trzy miesięczne. Wielkość świadczenia obliczana 

jest w zależności od kwoty  dochodu. Świadczeń takich wypłaconych zostało w 2020 r. dla 62 

osób  na kwotę 91 839zł z dotacji budżetu państwa.  Ten rodzaj wsparcia wspomaga często 

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

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

celowe specjalne dla wnioskodawców powyżej kryteriów w/w. 

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

zakresu Programu „Posiłek w szkole i domu” w zakresie dożywiania wydana została łącznie 

80451zł dla 78 osób. Ta forma pomocy ma tendencje malejącą i ilość była mniejsza w 2020 r. 

niż 2019r. Forma ta uzupełnia potrzeby osób nie radzących sobie życiowo bądź które nalazły 

się w trudnej sytuacji dochodowej. 

Gmina może pomagać mieszkańcom ze środków własnych w sytuacjach zdarzeń losowych. 

Pomoc przyznawana jest w formie jednorazowych zasiłków niezależnie od sytuacji 

dochodowej jako jednorazowy zasiłek na ograniczanie skutków tych zdarzeń. W 2020 

udzielono takiego wsparcia dwóm rodzinom w łącznej kwocie 3500zł.     
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Pomoc w naturze 

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

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

przyniosło ograniczenie tej formy pomocy dla dzieci i młodzieży.  W 2020 r. pomoc taka 

skierowana była do 114 osób w tym dla 111 dla dzieci i młodzieży. Na ten cel zostało wydane 

tylko   40 448zł (w 2019 r. 79 488zł). Od chwili przyznania świadczeń wychowawczych 

zmniejsza się ilość dzieci korzystających  z posiłków. Mniej jest zgłaszających się. Pomoc ta 

realizowana jest przy współpracy  ze szkołami.  Większości świadczona w postaci cateringu 

przez wyłonione w procedurze przetargowej podmioty zewnętrzne. Także pomoc taka 

realizowana była w przedszkolach, internatach i schroniskach. 

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

różnych niezbędnych produktów.  

Do obowiązków gminy należy dokonywanie pochówków ciał osób nie mających bliskich 

oraz osób  chcących taki pochówek wykonać. W 2020 r. MGOPS nie organizował pochówków.  

 

Pomoc usługowa 

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

W ramach zadań własnych świadczone są usługi opiekunki domowej. W 2020 r. pomoc 

taka świadczona była w 22 środowiskach. Te usługi są stałym elementem pracy MGOPS. Wiele 

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

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

konieczność zaangażowania gminy. 

Przy potrzebie wsparcia osób niepełnosprawnych MGOPS współpracuje ze 

środowiskowymi domami samopomocy, gdzie jest możliwość uczestniczenia w różnego typu 

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

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

Uczestniczy w nich ok. 7 osób. 

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

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

pomocy Społecznej w Zborowie prowadzonym przez Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju 

utrzymującego lokale aktywizujące i Caritas Diecezji Kieleckiej prowadzącym mieszkania 

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

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

przebywać za niewielką opłatą lub dopłatą gminy przez czas niemożności samodzielnego 

funkcjonowania wymagające czasowego wsparcia. W 2020 r. skorzystało  7 osób bezdomnych 

i 9 osób mieszkańców gminy. Dopłata przez gminę do ich pobytu wyniosła  35 858zł. Podobna 

placówka obejmująca taką pomocą  mieszkańców naszej gminy powstała w Stopnicy 

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

mogą mieszkańcy naszej gminy.  

Dla podopiecznych wymagających całodobowej opieki gmina zapewnia pobyt w domach 

pomocy społecznej.  W 2020 r. było 23 osoby przebywających w dps z terenu naszej gminy. 

Nastąpił tu  spadek liczby podopiecznych w stosunku do 2019 r. Jednak gmina wydatkowała 

więcej na ten cel w stosunku do 2019 r. o 34 362zł więcej i było to  w 2020 r. 553 258zł. 

Przyczyną  zwiększenia wydatków na dps-y były podwyżki opłat za  domy pomocy społecznej.   

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

w 2004 r. Ze zwiększoną liczbą podopiecznych w placówkach stacjonarnych w najbliższych 
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latach należy się liczyć z uwagi na  wkraczanie wyżu demograficznego  lat powojennych  w 

wiek starszy. 

Zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej 

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

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

utrzymanie w domu w dobrej kondycji  jak najdłużej. Dotyczy to osób dorosłych. Pomocą 

objęte są również dzieci, szczególnie z autyzmem które wspomaga się w rozwoju poprzez 

logopedę, fizjoterapeutę i pomoc pedagogiczną. Łącznie pomocą taką objętych było 20 

środowisk. Koszt wyniósł 119 179zł. Ten zakres usług jest rozwijany i wzbogacany o coraz 

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

W 2020 r. nie wystąpiły na terenie gminy zjawiska o charakterze żywiołowym które by 

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

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

tych usługach nastąpiła konieczność stosowania ograniczeń w kontaktach  bezpośrednich, co 

spowodowało  obniżenie ilościowe w wykonywanych usługach  co też przełożyło się na 

zmniejszenie wydatków na specjalistyczne usługi psychiatryczne. 

 

Inne zabezpieczenia socjalne 

 

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

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

rodzinnych tj. Dz.U.2020 poz.111 z pyz. zm. 

2. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wg ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy 

osobom uprawnionym do alimentów Dz.U. 2020 poz. 808 z póź. zm. 

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

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

4. Świadczenia w ramach  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w 

sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” Dz.U. 

z 2018 r. poz. 1061, 

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

2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U.2020 r. poz. 1348 z póź. zm.). 

Wypłacane świadczenia mają duże znaczenie we wsparciu rodzin, ponieważ środki 

kierowane są znaczące i stanowią podstawę stabilizacji  ekonomicznej wielu rodzin. 

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

powyższych ustaw a których wielkości przedstawiam poniżej.  

 Z ustawy o świadczeniach rodzinnych wypłacona została kwota 3 877 772 zł. Korzystało 

z nich 720 rodzin,  w tym dla 256 dzieci. W ostatnich latach zmniejsza się jednak ilość rodzin 

korzystających z zasiłków rodzinnych. Spowodowane jest to głównie wzrostem dochodów 

rodzin przy nie zmieniających się kryteriach. 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego w 2020 r. wypłacano dla 23 rodzin w których do 

świadczeń alimentacyjnych uprawnionych było 35 dzieci.  Wypłaty wyniosły  136050 zł. Tu 

też następuje stopniowe zmniejszanie się ilości osób korzystających z powodu niskich 
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kryteriów przy wzroście dochodów. Wyniku postępowań egzekucyjnych od dłużników 

odzyskano kwotę 68846,89zł 

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

budżecie MGOPS.  Kwota świadczeń wyniosła w 2020 r.  6 409 742 zł  dla 673 rodzin na 1146 

dzieci. 

Jednorazowe świadczenia „Dobry Start” zostały wypłacone w kwocie 230 700zł, dla 769 dzieci 

(w 2019 r. 

810 dzieci) jako wyprawka szkolna, określana mianem 300+. 

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

ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny Dz.U.2020 poz. 1348 z póź. zm. W 

2020 wpłynęło 37 wniosków. Na ich podstawie przekazano osobom uprawnionym 82 karty 

wersji tradycyjnej z których 70 osób poprosiło dodatkowo kartę dużej rodziny w wersji 

elektronicznej.   

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

pieczy zastępczej. 

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

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

zastępczej Dz.U.2018 poz. 998. 

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

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

2020 r. wsparciem objęte było trzy rodziny. Był to koszt poniesiony przez gminę w kwocie 

5900zł. 

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

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

środków gminy.  

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

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

bezpieczeństwa.  

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

MGOPS zapewnia obsługę administracyjną Zespołu Interdyscyplinarnego. W jego skład 

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

przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie jak i przeciwdziałaniem alkoholizmowi. Pracownicy 

MGOPS biorą czynny udział w pracach tych gremiów. 

Działania projektowe i programy dodatkowe 

Elementem dodatkowym w działaniu MGOPS są działania projektowe 

dofinansowywane ze środków Unii Europejskiej jak i dofinansowaniem ze strony budżetu 

centralnego. 
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                                         „Kurs magazynier + operator wózków jezdnych” 

  W partnerstwie z MGOPS w Nowym Korczynie realizowany był projekt w zakresie 

poprawy przygotowania zawodowego pozwalającego na lepsze funkcjonowanie społeczne i 

zawodowe podopiecznych. Projekt dwuletni w którym podejmowane są różne działania na 

rzecz uczestników. Między innymi zorganizowane zostały półkolonie i choinka dla dzieci UP. 

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

pn. „Aktywizacja szansa na lepsze jutro” skorzystano z kwoty 30 900zł na zabezpieczenia 

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

czyszczących.  

Ponadto MGOPS korzystał z Programu „Opieka 75+”-edycja 2020 skąd pozyskał 5003zł i 

Programu „Opieka wytchnieniowa”-edycja 2020 skąd pozyskał 4525zł przy wkładzie gminy 

1120zł. 

We współpracy z Caritas Diecezji Kieleckiej i Rodzinnym Domem w Komorowie 

realizowany jest projekt dofinasowany ze środków Unii Europejskiej pn. „Nowa jakość 

codzienności” na rzecz pomocy niepełnosprawnym. W jego wyniku dwie osoby z naszej gminy 

wymagające całodobowego wsparcia przebywały w placówkach bez ponoszenia  kosztów 

pobytu przez cały 2020 r.  

 W okresie 2020 roku ograniczony było wypoczynek organizowany przez MGOPS. 

Powodem były ograniczenia wywołane epidemią covid-19. Tylko w ramach Projektu pn. 

„Aktywizacja szansa na lepsze jutro” zorganizowane zostały półkolonie letnie na terenie Szkoły 

Podstawowej w Ratajach Słupskich dla 15 dzieci bezpłatnie. 

 MGOPS współpracuje ściśle od wielu lat ze Stowarzyszeniem Miłośników Gminy 

Pacanów w zakresie dystrybucji żywności w ramach  Programu Operacyjnego Pomoc 

Żywnościowa 2014-2020 [POPŻ] współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w 
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ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Podprogram 2020. 

Rozdystrybuowano przeszło 40 ton żywności dla ok. 340 rodzin z liczbą osób ok. 1100. Przy 

transportowaniu korzystano z pomocy Wojsk Obrony Terytorialnej. 

W MGOPS zatrudnionych było w 2020 r. 12 osób na umowę o pracę (w tym jedna na 

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

specjalistycznych usług opiekuńczych i obsługi ośrodka w liczbie 7 osób.  

Epidemia covid-19 spowodowała trudności w działaniu MGOPS w 2020 r. w 

związku z dużą absencją chorobową. Pomimo to pracownicy zabezpieczali potrzeby 

osobom starszym i niepełnosprawnym, celem zabezpieczenia ich przed zakażeniami 

wirusem covid-19.  

 

IV. Informacja o stanie mienia komunalnego 
 

1. Gmina Pacanów  na  dzień 1  stycznia  2020  posiada  w  zasobach  gminy  910 działek  o  

pow. 245,8669 ha. 

Są to grunty własne Gminy Pacanów o uregulowanym stanie prawnym.  W tym 178,8303 

ha stanowią drogi  gminne. 

2. W roku  2020  z przeprowadzono 2  przetargi  nieograniczone  na  sprzedaż   nieruchomości, 

sprzedano 2  działki   za  łączną  kwotę  12890,00 zł  słownie; dwanaście tysięcy osiemset 

dziewięćdziesiąt złotych. 

1) Przetarg  na  sprzedaż  działki  nr  3223/3 w  Biechowie(20.08.2020 r. )-  cena 4940,00 

zł 

2) Przetarg  na  sprzedaż  działki  nr  782/2 w  Pacanowie(18.12.2020 r. ) - cena 7950,00 zł 

3. W  roku  2020  Gmina Pacanów nabyła umową kupna- sprzedaży(28.08.2020 r.) działki nr: 

1417/6 i 1417/8                  w Pacanowie- cena 28 000,00 zł. Działki z przeznaczeniem na 

poszerzenie paso drogowego drogi gminnej 361070T (ulica Krótka w kierunku 

Radziwiłłówka) 

4. Program   gospodarowania  mieszkaniowym  zasobem  gminy.  

       Uchwałą nr XXVII/150/20 rady Miejskiej w Pacanowie z dnia 27 października 2020 r. w 

sprawie zmiany uchwały nr Uchwały  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. W skład 

Mieszkaniowego Zasobu  Gminy  Pacanów  wchodzą:  3  kontenery  socjalne (podpisane 

umowy użyczenia), 3  lokale socjalne w Biechowie, które zmieniały status na lokale 

komunalne (umowy najmu  lokali  podpisane na czas nieokreślony), 5 lokali  mieszkalnych  

w  tym  1 umowa z osobą  zatrudnioną  na  czas  określony  w  Ośrodku  Zdrowia i 1 umowa 

z osobą zatrudnioną w jednostce organizacyjnej Województwa Świętokrzyskiego. (umowy 

najmu  podpisane  są  na  wszystkie  5  lokali). 
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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. 

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

zostały przedstawione w dwóch poprzednich raportach w tym raporcie zostały ujęte 

zadania które wykonano w 2020 roku: 

1. Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Słupia 

2. Rozpoczęto budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słupia. 

3. Termomodernizacja budynku SP w Ratajach Słupskich – wymiana stolarki 

okiennej. 

4. Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Pacanów 

(realizowane na bieżąco) 

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

Gminy Pacanów 9realizowane na bieżąco) 

 

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Pacanów na lata 2016-2025 

 

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

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

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

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

Gminy Pacanów na lata 2016-2025”. 

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

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

tym raporcie zostały ujęte zadania które wykonano w 2020 roku: 

 

1. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach w ramach Aglomeracji 

Pacanów w msc.  Słupia (w trakcie realizacji) 

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

Pacanowie są trakcie realizacji. Przy realizacji zadania inwestor korzysta z 

zewnętrznego wsparcia finansowego z EFRR. 
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Fakt, że ww zadania zostały ujęte w  Gminnym Programie Rewitalizacji Gminy 

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

o środki zewnętrzne na ich realizację. 

 

Program Współpracy Gminy Pacanów z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 

Program Współpracy Gminy Pacanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego powstał przy udziale 

organizacji pozarządowych i innych podmiotów w sposób zgodny z uchwałą nr 

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

wprowadzenia Regulaminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 

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

pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w 

dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.                                                                                                                                                                                                                                           

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

w sprawie przyjęcia  Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Pacanów z 

organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na lata 2020-2025 r.  

Celem  głównym programu jest kształtowanie demokratycznego ładu społecznego w 

środowisku lokalnym poprzez budowanie partnerstwa między administracją 

samorządową a organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, służącego do 

lepszego rozpoznawania i zaspokajania potrzeb społecznych w sposób skuteczny i 

efektywny.                                                                                                                    Cele 

szczegółowe programu to:  

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

więc odpowiedzialności za siebie i za swoje otoczenie, 

b) Podniesienie skuteczności i efektywności działań podejmowanych w sferze 

działań publicznych, 

c) Określenie obszarów, kierunków i form wzajemnej współpracy, 

d) Polepszanie współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi, 

e) Integracja środowiska organizacji pozarządowych, 

f) Wykorzystanie potencjału mieszkańców Gminy poprzez wspieranie działań i 

inicjatyw obywatelskich podejmowanych na rzecz wspólnego dobra, 

g) Upowszechnianie modelu realizacji zadań publicznych w drodze współpracy 

sektora obywatelskiego z samorządem lokalnym jako przynoszącego wymierne skutki 

w poprawie jakości życia mieszkańców Gminy.  
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4. Zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 

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

przeprowadzono w 2020 roku dwa otwarte konkursy ofert: 

 

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

Gminy Komisja wyłoniła podmiot realizujący zadanie publiczne pn. 

,,Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Pacanów w 2020 roku”, 

na ten cel przyznano dotację w kwocie 75 000 zł, która została wykorzystana w całości 

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

 

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

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

budżetu Gminy Pacanów, kwota 5000,00 zł z budżetu Starostwa Powiatowego w 

Busku Zdroju. Powyższa kwota została wykorzystana w całości przez podmiot 

realizujący to zadanie tj. Świętokrzyski Bank Żywności. 

  5.   W roku 2020 udzielono następujących dotacji: 

- Dla OSP w Wójczy na  pokrycie kosztów wykonania zadania pn. ,, Rozbudowa 

budynku OSP w Wójczy” w wysokości 10 000,00 zł  z budżetu gm. Pacanów oraz 

60 000,00 zł ze środków Rządowego Planu Rozbudowy, 

- Dla OSP w Pacanowie na poprawę stanu technicznego budynku remizy w 

wysokości 12 000,00 zł 

-Dla OSP w Zborówku na zakup i montaż bramy garażowej  w wysokości: 5000,00 

zł 

- dla OSP Wójeczka na remont strażnicy w wysokości 5000,00 zł 

6.  Gmina Pacanów udzieliła pomocy: 

1)  jednostkom: OSP w Oblekoniu, OSP w Ratajach Karskich, OSP w Pacanowie, OSP 

w Wójeczce, OSP w Wójczy, OSP w Zborówku i OSP w Grabowicy w przygotowaniu 

projektów o pozyskanie  środków finansowych z Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Kielcach w efekcie czego każda z ww jednostek otrzymała 

dotację w kwocie 6 100,00 zł na zakup sprzętu lub odzieży ochronnej, 

2)  oraz stowarzyszeniu ,,Diamenty Powiśla” również w przygotowaniu projektu o 

pozyskanie środków finansowych z PROW w wyniku czego stowarzyszenie podpisało 

umowę na realizację zadania pn.   ,, Wykonanie nowego dachu na budynku świetlicy 

w Oblekoniu”. Projekt opiewa na kwotę 49971,68 zł z czego refundacja z LGD 

Królewskie Ponidzie stanowi 30 900,00 zł.  

7. W 2020 roku gm. Pacanów złożyła wniosek do  Funduszu Sprawiedliwości o 

pozyskanie środków finansowych  na zakup samochodu specjalnego klasy średniej dla 

jednostki OSP w Oblekoniu w ramach środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym 

oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Na ten cel zabezpieczono  środki w budżecie gminy 

w wysokości 100 000,00 zł jako wkład własny do ww   wniosku. 
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8. W 2020 r. w gm. Pacanów odbyły się  następujące wydarzenia kulturalne zorganizowane 

przez stowarzyszenia  z zachowaniem wszelkich środków ostrożności związanych z COVID.: 

1) IX Przegląd Kolęd Zapomnianych w dniu  5 stycznia 2020 r. Organizator: stowarzyszenie ,, 

KGW Kępianki” 

 

                      „Najmłodsi w przeglądzie Kolęd Zapomnianych 

2) ,,Dzień babci i dziadka w świetlicy w Żabcu”, w dniu: 19.01.2020 r.        Organizator: 

stowarzyszenie ,,Żabieckie Powiślanki” 

3) ,,Dzień babci i dziadka w remizie w Oblekoniu”, w dniu: 16.02.2020 r.   Organizator: 

stowarzyszenie ,,Diamenty Powiśla” oraz Sołtys wsi Oblekoń. 

 

                „Dzień Babci i Dziadka zorganizowany przez Stowarzyszenie Diamenty Powiśla” 

4) W dniu 11 lipca 2020 roku w ramach ogólnopolskiej akcji „ Niech krew połączy KGW” 

Koło Gospodyń Wiejskich w Grabowicy we współpracy z Regionalnym Centrum 

Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach zorganizowało zbiórkę krwi pod hasłem „Oddaj 

krew – ratuj życie”. 
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5) Dożynki Wiejskie w Grabowicy, w dniu: 30.08.2020 r. Organizator: KGW w Grabowicy. 

6) Dożynki Wiejskie w Zborówku, w dniu: 30.08.2021 r. Organizator : Stowarzyszenie ,,Silni 

Razem w Zborówku” 

7) Warsztaty cardmaking - ,,Kartka dla Jarka”. Warsztaty odbyły  się 3 października 2020r. w 

siedzibie KGW w Grabowicy. Prace wykonane na warsztatach zostały  zlicytowane i 

sprzedane, a cały dochód ze sprzedaży został przeznaczony na pomoc dla  mieszkańca naszej 

Gminy – Śp. Jarka  Berezy. 

 

„Akcja charytatywna na rzecz śp. Jacka Berezy zorganizowana przez KGW Grabowica” 

8) VII Przegląd Twórczości Ludowej „Jesień z folklorem, czyli muzyka łączy 

pokolenia” w dniu 04.10.2020 r. Organizator: stowarzyszenie ,,Diamenty Powiśla”  

    8.  Ze względu na panującą pandemię Sars-Cov-2, mając na uwadze bezpieczeństwo i 

zdrowie  członków Gminnej Rady Pożytku Publicznego, Prezesów oraz członków 

stowarzyszeń  podjęto decyzję, że konsultacje dotyczące ustalenia kwoty jaka będzie 

zaplanowana w budżecie gminy na współpracę z organizacjami pozarządowymi w 

roku 2021 odbędą się telefonicznie lub poprzez  e-mail. W dniu 19.11.2020 r. 

Przewodnicząca GRPP w Pacanowie zaakceptowała kwotę 120 000,00 zł 

zaproponowaną przez gm. 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. 
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Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania 

Narkomanii  

W 2020 roku w ramach w/w programu działała Gminna Komisja Rozwiazywania 

Problemów Alkoholowych,  dofinansowano działania stowarzyszeń/kół gospodyń wiejskich na 

terenie naszej Gminy oraz zakupiono wyposażenia i drobne remonty.  

1. Zajęcia logopedyczne ( w tym podatek i składki zdrowotna) - 3860 zł 

2. Wypoczynek zimowy dla dzieci – 780 zł 

3. Pomoc prawna dla rodzin i osób z uzależnieniami -1476 zł 

4. Przesyłki pocztowe  - 78,50 zł 

5. Wynagrodzenia dla członków GKRPA z podatkiem -1357 zł 

6. Stowarzyszenie ,,Klub Seniora” /remont i malowanie/ - 1000 zł + 598 zł /farby, artykuły 

malarskie/   

7. Stowarzyszenie ,,Gospodarna wieś Kwasów” w Kwasowie – zakup wyposażenia do 

świetlicy w Kwasowie - 1599 zł /wykaszarka do trawy/ 

8. KGW Kępianki z Kępy Lubawskiej - Przegląd Kolęd Zapomnianych w świetlicy w Kępie 

Lubawskiej /nagrody, kantyczki, statuetki/- 2199,27 zł 

9. Zakup wyposażenia do świetlicy w Wójeczce – 1999 zł /telewizor/ i 1100 zł /stół do ping 

ponga z akcesoriami/ 

10. Materiały profilaktyczne dla szkół - 399 zł 

11.  Zakup materiałów potrzebnych do wyciszenia akustycznego pomieszczenia w świetlicy 

wiejskiej w Oblekoniu – 5010,31 zł  

12.  KGW Grabowica - zakup wyposażenia do świetlicy w Grabowicy  - 1490zł /chłodziarko -

zamrażarka/ 

13.  Materiały do świetlicy w Ratajach – 253,66 zł /panele PCV/ 

14. Zakup wyposażenia  do świetlicy w Trzebicy -1340 zł /meble kuchenne/ 

15.  KGW w Grabowicy – zakup materiałów na warsztaty cardmaking – 450 zł 

16. Zakup wyposażenia do świetlicy w Ratajach Słupskich– 27,49 zł /świetlówka/ 

17. Zakup wyposażenia dla Klubu Seniora w Pacanowie - 1550 zł /telewizor/ + montaż 533,80 

zł 

18.  Zakup wyposażenia dla ,,Klubu Seniora”/ krzesła, stoły/-  3003,66 zł 

19.  Stowarzyszenia ,,Diamenty Powiśla” z Oblekonia - Przegląd Twórczości Ludowej w 

Oblekoniu /nagrody/ - 2059,90 zł 

20. Zakup wyposażenia  Klub Seniora /wykładzina/ -259,99 zł 

21. Zakup strojów ludowych dla KGW w Grabowicy / 5 szt./ - 3000 zł 

22. Zakup strojów ludowych dla KGW w Biechowie /6 szt./ -  3600 zł 

23.  Zakup strojów sportowych dla drużyny sportowej z Żabca – 1499,86 zł 

24. Stowarzyszenie ,,Razem w Przyszłość” z Trzebicy - zakup wyposażenia do świetlicy w 

Trzebicy /grzejnik olejowy i zmywarka/ - 1193,99 zł 

25. KGW ,,Nadwiślanki” - zakup wyposażenia do świetlicy w Ratajach  /gofrownica i grill 

gazowy/ - 1026 zł 

26. KGW w Sroczkowie - zakup wyposażenia do świetlicy w Sroczkowie /naczynia kuchenne, 

kompakt wc/ -1027,26 zł 

27. Stowarzyszenia ,,Warszawka” z Komorowa - zakup wyposażenia /kuchenka gazowa z 

piekarnikiem/ - 2499,99 zł 

28. Zakup wyposażenia Stowarzyszenie ,,Żabieckie Powiślanki” z Żabca /zmywarka/ -1300 zł 

29. Zakup koszulek dla Stowarzyszenia ,,Silni Razem w Zborówku”  - 599,99zł 



      
 

36 
 

30.  Stowarzyszenie Miłośników Gminy Pacanów /świąteczne paczki żywnościowe/ - 400 zł 

31.  Rada Rodziców przy SP w Oblekoniu - Mikołajki– 1499,99 zł 

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

telefoniczny, internet/ - 6249,68 zł 

33. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży /fitness/ - 3500 zł 

34.  Montaż paneli ściennych w świetlicy w Ratajach Słupskich  -150 zł 

35. Przegląd stanu technicznego instalacji gazowej w świetlicy Ratajach Słupskich  -550 zł 

36. Stowarzyszenie ,,Żabieckie Powiślanki” - Dzień Babci i Dziadka w Żabcu  - 1200 zł 

/oprawa artystyczna/ 

37. Stowarzyszenie ,,Diamenty Powiśla” w Oblekoniu - Dzień Babci i Dziadka – 1300 zł 

/obsługa artystyczna/ 

38. Testy przeciwciał COVID -19 - 2553 zł 

39. Montaż osłon na biurka w UMiG - 4784,70zł 

40.  Opłaty sądowe od wniosków GKRPA - 378 zł 

  

ŁAD PRZESTRZENNY 

1. Gmina Pacanów posiada studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

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

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

się dokonać w czasie obecnej kadencji Rady Gminy. 

2. Obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony uchwałą Nr 

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

Województwa Świętokrzyskiego Nr 74/1077, obejmuje niezabudowany teren sołectwa 

Słupia, w obrębie którego znajduje się nieruchomość o nr ewidencyjnym 401/2, o 

powierzchni 1,04 ha. Według ustaleń uchwały w sprawie zmiany Nr 1 miejscowego planu 

ogólnego zagospodarowania przestrzennego, teren przeznacza się pod lokalizację stacji 

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

zielenią izolacyjną). 

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

zagospodarowania przestrzennego. Dotychczasowy plan ogólny zagospodarowania 

przestrzennego, utracił ważność z dniem 31.12.2003 roku. Zmiana zagospodarowania 

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

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

jego części, wymaga ustalenia, w drodze decyzji, warunków zabudowy. 29 decyzji 

pozytywnych wydano w roku 2020. Wnioskodawcami postępowań w sprawie wydania 

decyzji o warunkach zabudowy są osoby fizyczne realizujące głównie budynki mieszkalne 

i gospodarcze, oraz spółki zainteresowane inwestycjami z wykorzystaniem odnawialnych 

źródeł energii (farmy fotowoltaiczne).  

Również inwestycje  celu publicznego są lokalizowane w drodze decyzji o ustaleniu 

lokalizacji inwestycji celu publicznego, stosownie do wymogów obowiązującej ustawy z 

dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1945 z późniejszymi zmianami). Takich decyzji pozytywnych w roku 

sprawozdawczym wydano 11. Obejmowały one głównie inwestycje infrastruktury 

technicznej polegającej na budowie sieci; gazowych, elektroenergetycznych średniego i 

niskiego napięcia, oraz budowie/przebudowie obiektów kubaturowych (przedszkole w 

Wójczy, zaplecze klubu sportowego w m. Słupia). 
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INFRASTRUKTURA DROGOWA 

 

1. Opracowano wniosek i uzyskano dotację w kwocie 689 456,00zł  z  Rządowego Funduszu 

Dróg Samorządowych na zadanie pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 361047T Książnice 

„Piekło”  od km 0+000 do km 1+178 , Przebudowa drogi gminnej nr 361051T Biskupice – 

granica gminy  w kierunku Orzelca od km 0+000 do km 1+197, Przebudowa drogi gminnej 

nr 361207T Kwasów nad staw od km 0+878 do km 1+406  Przeprowadzono postępowanie 

przetargowe oraz zwarto umowę z Wykonawcą : Przedsiębiorstwo Budowlane „POLBUD” 

Tomasz Darowski, Kłoda ul. Długa 60, 28-236 Rytwiany   o wartości 972 778,78 . Obecnie 

zadanie w trakcie realizacji, termin zakończenia 31.05.2021r. 

2. Opracowano osiem wniosków o dotację z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych  z 

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

361032T Komorów-Kółko Żabieckie , nr  361007T Biechów przez Ukop, nr 361068T ul. 

Profesora Pytko , nr 361109T Żabiec dojazd do kolejki oraz przebudowa drogi gminnej nr 

361130T Zołcza-Ugory „Ugory”, 361002T Zołcza-Wójcza, nr 361070T ul. Krótka , nr 

361071T łącznik pomiędzy Książnicką a Beszowską .  

3. Opracowano wnioski o uzyskanie środków z Rządowego Funduszu Przeciwdziałania 

COVID-19, w tym : na poprawa efektywności oświetlenia zewnętrznego poprzez budowę 

nowych słupów oświetleniowych wraz z wymianą opraw oświetlenia ulicznego na LED i 

uruchomienie Bezprzewodowego Systemu Kierowania oświetleniem  , przebudowa drogi 

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

przebudowę pięciu zniszczonych przepustów w obrębie miejscowości Słupia orz Zborówek. 

Dofinansowanie uzyskał projekt pn: przebudowa drogi gminnej nr 361032T Komorów-

Kółko Żabieckie od km 0+000 do km 1+346 w wysokości 300 000,00 zł , obecnie trwa 

procedura regulacji pasa drogowego.  

4.  Opracowano wniosek o uzyskanie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla 

gmin i powiatów . Pozyskano środki w wysokości 1 089 619,00 zł .                             

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

modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Żabiec o nr ewid 934 

. Wartość uzyskanej dotacji 28 848,00zł. Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Robót 

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

6. Łącznie przeprowadzono 2 postępowania przetargowe na realizację zadań drogowych w 

trybie przetargu nieograniczonego.   

7. Dokonano odbioru  i rozliczono  dotację w kwocie 118 209,00zł  z  Funduszu Dróg 

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

kierunku Lesisko od km 0+000 do km 0+535. Wykonawca robót:  Przedsiębiorstwo Robót 

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

budowlanych wyniosła 194 016,45zł . 

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

(drogi) po nawalnym deszczu w czerwcu  2020r. Brak dofinasowania z budżetu państwa 

na usuwanie skutków klęsk żywiołowych spowodował odroczenie zadań 

inwestycyjnych związanych z odbudową uszkodzeń.  
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                 „Duże szkody poniosła gmina w wyniku nawalnego deszczu w czerwcu 2020r” 

  

9. Wykonano remont dróg kruszywem kamiennym w ilości 400 ton. Wartość zadania 

26 800,00 zł ( dane na podstawie zawartej umowy z Wykonawcą). 

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

remontera na terenie gminy Pacanów w ilości 40,00 ton mieszanki. Wartość zadania  

19 630,80 zł. Wykonawca robót: Usługi Koparko-ładowarką Transport Drogowy Marcin 

Piotrowski, Badrzychowice 71, 28-136 Nowy Korczyn. 

11. Dokonano podziału oraz zakupiono działki pod poszerzenie pasa drogowego drogi gminnej 

nr 361070T ul. Krótka w Pacanowie . 

12. Zakończono oznakowanie ulic w miejscowości Pacanów. 

 

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. 
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2. Zrealizowano zadanie pn: „Przebudowa elektroenergetycznej linii niskiego napięcia 

„Biechów Ukop” polegająca na podwieszeniu oświetlenia drogowego drogi gminnej nr 

361083 w miejscowości Biechów ”. Wykonawca robót Zakład Instalatorstwa Elektrycznego 

Grażyna Noszczyk , Leszcze 45A, 28-400 Pińczów. Wartość robót 12 669,00 zł .  

3. Zrealizowano zadanie pn: Część nr 1 pn.: „Przebudowa elektroenergetycznej linii niskiego 

napięcia „Żabiec II” polegająca na podwieszeniu oświetlenia drogowego drogi gminnej nr 

361029 w miejscowości Żabiec”, Część nr 2 pn: „Przebudowa elektroenergetycznej linii 

niskiego napięcia „Biechów III” polegająca na podwieszeniu oświetlenia drogowego drogi 

gminnej w miejscowości Biechów”, Część nr 3 pn: „Przebudowa elektroenergetycznej linii 

niskiego napięcia „Komorów IV” polegająca na podwieszeniu oświetlenia drogowego drogi 

gminnej nr 361105 oraz powiatowej 0826”, Część nr 4 pn: „Przebudowa 

elektroenergetycznej linii niskiego napięcia „Rataje IV” polegająca na podwieszeniu 

oświetlenia drogowego drogi gminnej w miejscowości Oblekoń ”, Część nr 5 pn: 

„Przebudowa elektroenergetycznej linii niskiego napięcia „Komorów V” polegająca na 

podwieszeniu oświetlenia drogowego drogi powiatowej 0826 w miejscowości Komorów ”, 

Część nr 6 pn: „Przebudowa elektroenergetycznej linii niskiego napięcia „Rataje II” 

polegająca na podwieszeniu oświetlenia drogowego drogi gminnej nr 361024 i 361022  w 

miejscowości Rataje Karskie ”. Część nr 7 pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0121T -

ulicy Karskiej w Pacanowie polegająca na budowie wydzielonej linii kablowej oświetlenia 

drogowego ,  
                              

 
                        „Budowa linii oświetleniowych na terenie gminy w 2020r” 
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                            „Gotowa linia na ul. Karskiej w Pacanowie” 

 

Część nr 8 pn: „Przebudowa drogi powiatowej 0113T oraz gminnej nr 361016T polegająca 

na budowie  oświetlenia drogowego w miejscowości Oblekoń ., Część nr 9 pn: „Przebudowa 

linii napowietrznej niskiego napięcia „Trzebica I ” polegająca na podwieszeniu oświetlenia 

drogowego  drogi  gminnej nr 361121  w miejscowości Trzebica . Wykonawca robót : 

Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Grażyna Noszczyk , Leszcze 45A, 28-400 Pińczów. 

Wartość robót 153 750,00 zł. Dofinasowanie z Rządowego Funduszu Przeciwdziałania 

COVID-19 w wysokości 150 000,00 zł .  

4. Podpisano umowę o współpracy w ramach zakupu grupowego gazu nr 

GZ/XV/1/15/10/2020 z dnia 15.10.2020r. z firmą Voltra Energy Sp. z o.o. z siedzibą w 

Warszawie, ul. Krasnobrodzka 5. na kwotę 1800,00 zł netto. Działalność spółki polega na 

organizowaniu zakupów grupowych w celu obniżenia kosztów zakupu paliwa gazowego 

dzięki zwiększonej sile podmiotów, które przystąpiły do Grup Zakupowych, wobec 

dostawców tych usług. Klientami Grupy Zakupowej Gazu są między innymi jednostki 

samorządu terytorialnego sąsiadujące z Gminą Pacanów, wraz z podległymi jednostkami 

organizacyjnymi. Efektem podjętej współpracy jest zawarcie umowy kompleksowej 

dostawy paliwa gazowego nr IGPM.272.1.2021 z dnia 28.01.2021 r. z wykonawcą: Fortum 

Marketing and Sales Polska Sp.A., ul. Heweliusza 9, 80-890 Gdańsk. Umowę zawarto po 

rozstrzygnięciu zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. 

5. W roku 2020 kontynuowano i zakończono roboty budowlane dotyczącą realizacji 

inwestycji pn. „Rozbudowa i modernizacja  oczyszczalni ścieków w m. Słupia”. Zadanie 

zostało ostatecznie  odebrane protokołem odbioru w dniu 31.12.2020r. Generalnym 

Wykonawcą robót była  Firma METABEX Robert Cieśla z siedzibą  ul. Diamentowa 5, 26-

026 Morawica. Łączny koszt realizacji robót budowlanych zgodnie z podpisaną w dniu 

5.12.2019r. z Wykonawca umową to kwota 5 995 504,04 zł. Nadzór inwestorski nad 
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realizacją inwestycji prowadził Zakład Obsługi Inwestycji EKO INWEST Krystyna 

Wiorek, Ul. Wincentego Witosa 103B/4. Zakres zrealizowanej inwestycji  obejmował w 

szczególności:  

a) likwidację (rozbiórkę) istniejącego placu składowania odpadów, 

b) remont, modernizację  i przebudowę istniejących obiektów oczyszczalni wraz z 

wyposażeniem w tym; 

c)  budowę nowych obiektów w tym; zbiornika retencyjnego, budynku odwadniania i 

higienizacji osadu, silosu na wapno, budowę wiaty czasowego gromadzenia osadu,  

c) przebudowę i budowę niezbędnej infrastruktury podziemnej  

d) modernizację i rozbudowę istniejącego systemu AKPiA, 

e) dostosowanie istniejącego układu zasilania w energię elektryczną do docelowego 

zapotrzebowania mocy oczyszczalni,  

f) przebudowę istniejącej drogi dojazdowej do oczyszczalni z placem manewrowym, remont 

nawierzchni dróg wewnętrznych i ciągów pieszych, 

g) wymianę istniejącego ogrodzenia oraz budowę nowego ogrodzenia, 

h) dostawę wyposażenia oczyszczalni. 

Projekt pn. „Rozbudowa i modernizacja  oczyszczalni ścieków w m. Słupia” był 

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach działania 4.3 

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

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

W ramach podpisanej w dniu 2.05.2019r.  umowy o dofinansowanie wartość dofinansowania 

wyniosła 3 171 611,47 zł. Został złożony końcowy wniosek o płatność. Obecnie projekt jest w 

trakcie procedury rozliczania i kontroli. 
 

 
„Oczyszczalnia w Słupi w trakcie modernizacji w 2020r” 
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6. W dniu 23.12.2020r. wszczęto  postępowanie przetargowe w trybie przetargu 

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

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

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

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

siedzibą ul. Przy Torze 1 35-205 Rzeszów.   

7. W 2020 r. zgłoszono i wykonano ok. 85  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 

15 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. 

8. Przeprowadzono postępowanie ofertowe na „Opracowanie kompleksowej dokumentacji 

projektowo– kosztorysowej budowy budynku zaplecza socjalnego dla potrzeb Klubu 

Sportowego GLKS „Zorza-Tempo” Pacanów” wyniku którego wybrano ofertę Wykonawcy 

Pani Bogusławy Siedleckiej zam. Tarnów ul.Klikowska 65a, za kwotę 30.000,00zł.  

Dokumentacja została opracowana i przekazana przez Wykonawcę wraz z prawomocnym 

pozwoleniem na budowę w kwietniu br.  

9. Opracowano wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Sportu  o 

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

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

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

dniu 31.03.2021r.  

10. Przeprowadzono postępowanie ofertowe na „Opracowanie dokumentacji projektowo– 

kosztorysowej budowy nowego dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Oblekoniu” 

wyniku którego wybrano ofertę Wykonawcy Pani Bogusławy Siedleckiej zam. Tarnów 

ul.Klikowska 65a, za kwotę 4 630,00 zł.  Dokumentacja została opracowana i przekazana 

przez Wykonawcę w mc czerwcu 2021r.. 

11. Przeprowadzono postępowanie ofertowe na „Opracowanie kompleksowej dokumentacji 

projektowo– kosztorysowej budowy parkingu publicznego wraz z niezbędną infrastrukturą 

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

Wykonawcy Pana  mgr inż. Szymona Siedleckiego zam. Łęg Tarnowski , za kwotę 26 

900,00zł brutto. Obecnie dokumentacja jest w fazie opracowania.  

12. Przeprowadzono w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej  postępowanie o 

udzielenie zamówienia publicznego  na sprzedaż energii elektrycznej  w trybie przetargu 

nieograniczonego w wyniku którego wybrano i  podpisano   umowę  na sprzedaż energii 

elektrycznej  dla gminnego oświetlenia ulicznego z Wykonawcą INNOGY POLSKA S.A. 

Cena netto za 1 kWh po przetargu to 0,2727 zł. W części dotyczącej obiektów 

kubaturowych nie złożono żadnej oferty w związku z powyższym  podpisano umowę 

tymczasową na sprzedaż energii elektrycznej do gminnych obiektów kubaturowych na pół 

roku  tj. do 06.2021r. z Wykonawcą RESPECT Energy z S.A. z siedzibą w Warszawie. 

Cena sprzedaży energii została określona na  298 zł /MWh. 

13. Przeprowadzono w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej  postępowanie o 

udzielenie zamówienia publicznego  na sprzedaż energii elektrycznej  na gminne  obiekty 

kubaturowe w trybie przetargu nieograniczonego w wyniku którego wybrano i  podpis 

zostały umowy na sprzedaż energii elektrycznej z Wykonawcą Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. 

z siedzibą w Krakowie przy ul. Łagiewnicka 60. Cena netto za 1 kWh po przetargu to 0,3108 

zł. Poprzednio cena netto za 1 kWh wynosiła 0,3387 zł. 
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INFRASTRUKTURA KOMUNALNA 

 

 

Infrastruktura wodno – kanalizacyjna – stan na rok 2020 

 

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 

2 380 posesji (stan na koniec 2020r. wg. systemu informatycznego obsługującego 

rozliczenia wody  

i ścieków – kontrahenci aktywni w systemie rozliczenia wody i ścieków ). 

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

w m. Wójeczka i Żabiec.  

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

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

Wójeczka, Zborówek, Zborówek Nowy, Zołcza Ugory, Kwasów, Sroczków, dodatkowo 

woda z ujęcia Wójeczka zasila wodociągi na terenie Gminy Oleśnica. Pobór wody na ujęciu 

Wójeczka w 2020r. wyniósł 314 820,00 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 2020r. wyniósł 159 419,00 m3/rok 

Ogólna sprzedaż wody dla odbiorców z terenu Gminy Pacanów wyniosła 204 896,48 m3, na 

teren Gminy Oleśnica 57 917,00 m3, oraz do firmy Wienerberger 16 203,00 m3 (dane o 

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

technologiczne na ujęciu Żabiec (płukanie filtrów) 4 823,00 m3. Pozostała różnica to woda 

pobrana do celów p.poż, oraz straty wody oraz woda zafakturowana w styczniu 2021r. - co 

stanowi 48,17% ogólnego poboru wody  

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

określenie rzeczywistych procentowych strat wody nie jest możliwe – dane te przedstawiono 

sumarycznie. Jednocześnie na różnice w ilości wody zafakturowanej i pobranej ma wpływ 

częstotliwość i termin odczytów wodomierzy w terenie przez inkasenta – z uwagi na 

prowadzoną  

w ubiegłym roku wymianę wodomierzy, odczyt został wykonany częściowo. Dodatkowo w 

2020r. wystąpiły długie przerwy w odczycie związane z wymianą wodomierzy na nowe z 

odczytem radiowym (konieczność rozliczenia poprzedniego wodomierza i wprowadzenia 

nowego), oraz przerwy związane z panującą epidemią COV-SARS w tym nieobecnością w 

pracy inkasenta. W/w czynniki mają wpływ na ilość zafakturowanej wody, a tym samym 

znacząco wpływają na różnicę ilości wody pobranej z ujęć i zafakturowanej (rozbieżności 

te będą wyeliminowane w znacznym stopniu po zainstalowaniu na przyłączach wodomierzy 

radiowych – umożliwi to szybszy i częstszy odczyt co pozwoli na dokładniejsze określenie 

strat i ew. kradzieży wody).    

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

do której podłączone jest 665 posesji (stan na koniec 2020r. wg. systemu informatycznego 

obsługującego rozliczenia wody i ścieków – kontrahenci aktywni w systemie rozliczenia 

wody i ścieków) z których ścieki są kierowane do oczyszczalni w m. Słupia, oraz m. 

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

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

Świniary obsługuje miejscowości: Wola Biechowska, Biechów, Zołcza Ugory, Wójcza i 
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Wójeczka. Przez sieć kanalizacyjną zostało odebrane w 2018r. 46 726,50 m3 ścieków – wg. 

wystawionych faktur   

4. Wydatki w zakresie gospodarki wodno - kanalizacyjnej wyniosły:  

− woda: 998 212,65 zł 

− ścieki: 253 199,09 zł 

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

wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wpływających na poprawę efektywności i 

dostępności  

e-usług w gminach Stopnica, Wiślica, Solec-Zdrój, Nowy Korczyn, Tuczępy, Pacanów” 

– koszty całkowite poniesione w 2020r. 237 142,17 zł, brutto w tym dofinansowanie z 

RPO woj. Świętokrzyskiego 192 608,61 zł. – poniesione ze środków budżetowych 

Gminy Pacanów – projekt zakończony w 2021r. 

− wydatki inwestycyjne – projekt pn.: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w 

m. Słupia” – koszty całkowite poniesione w 2020r. 4 877 704,40 zł, brutto w tym 

dofinansowanie  

z RPO woj. Świętokrzyskiego 2 738 085,44 zł. – poniesione ze środków budżetowych 

Gminy Pacanów – projekt zakończony w 2020r. 

5. Dochody w zakresie gospodarki wodno - kanalizacyjnej wyniosły:  

− woda: 791 283,54 zł 

− opłata abonamentowa: 148 120,21 zł 

− ścieki: 225 132,92 zł 

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

odzyskanych zaległości w płatnościach od mieszkańców.   

   

  Działania w zakresie infrastruktury wodno – kanalizacyjnej 

 

1. Opracowano i przekazano wykonawcom w dniu 15.05.2020r. zapytanie ofertowe na 

„Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na wykonanie uzupełniającej sieci 

wodociągowej w m Kwasów”. W Postępowaniu złożone zostały 3 oferty z których wybrano 

najtańszą złożoną przez firmę: Firma Projektowa „ECO-PROJEKT” Rafał Bzduch Grabki 

Duże 98/7, 28-225 Szydłów  

za kwotę 30 000,00 zł brutto, po dodatkowych negocjacjach ustalono ostateczne 

wynagrodzenie  

w kwocie 26 000,00 zł brutto. Umowa na wykonanie robót została podpisana w dniu 

27.05.2020r. Do końca roku dokumentacja była w fazie opracowywania i uzgadniania. 

2. W roku 2020 realizowano projekt pn. „Podniesienie jakości obsługi mieszkańców, poprzez 

wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wpływających na poprawę efektywności i dostępności 

e-usług w gminach Stopnica, Wiślica, Nowy Korczyn, Tuczępy, Pacanów”. Projekt 

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

46-300 Bielsko Biała – lider konsorcjum, PHU Metering Anna Moder, ul Parkowa  1, 98-

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

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

projektu wykonano następujące elementy zmówienia:  

− modernizacja systemów dziedzinowych wraz z konfiguracją wdrożeniem i przekazaniem 

licencji, 

− konfiguracja i wdrożenie portalu e-usługi interesanta, 

− dostawa i montaż zestawów do zdalnego odczytu – wodomierze DN 20 mm 141 szt., DN 

32 mm – 1 szt. 

− promocja radiowa projektu, oraz tablica informacyjna. 

Sumaryczny koszt w/w zadań w 2020r. wyniósł 237 142,17 zł brutto. 



      
 

45 
 

Z uwagi na rozwijająca się epidemię SARS-COV 19 wystąpiły przerwy w montażach 

wodomierzy, spowodowało to konieczność przesunięcia terminu zakończenia prac (zawarto 

2 aneksy przedłużające umowę do końca marca 2021r.). W ramach zadania przygotowano i 

przekazano do lidera projektu – Gminy Stopnica dokumentację niezbędną do wniosków o 

refundację poniesionych kosztów przez Instytucję zarządzającą RPO woj. 

Świętokrzyskiego. 

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

Biechów Wójcza i Zołcza.  

4. Na ujęciu wody z m. Żabiec wykonano remont filtrów I-go stopnia uzdatniania wody. W 

trakcie remontu opróżniono zbiorniki z materiału filtracyjnego, dokonano inspekcji wnętrza 

filtrów oraz zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni wewnętrznych, dokonano 

wymiany uszkodzonych sączków drenażowych filtrów, wymieniono i uzupełniono złoże 

filtracyjne – prace wykonane zostały siłami własnymi Referatu Komunalnego – koszt 

zakupu materiałów filtracyjnych 5 227,50 zł brutto. 

5. Na ujęciu wody w m. Żabiec wykonano naprawę zadaszenia na jednym ze zbiorników wody 

– koszt naprawy wyniósł 1 500,00 zł. 

6. Na potrzeby ujęcia wody w m. Żabiec zakupiono 2 szt. pomp do studni głębinowych – koszt 

zakupu 3 700,00 zł brutto. 

7. Wykonano naprawę i konserwację koparko – ładowarki JCB, w ramach której wykonano 

naprawę  

i regenerację rozdzielaczy hydraulicznych, uszczelnienie przewodów hydraulicznych, 

wymieniono elementy zawieszenia silnika i skrzyni biegów, oraz dokonano naprawy układu 

sterowania ramieniem hydraulicznym i przednią łyżką. Koszt naprawy wyniósł 15 425,43 zł 

brutto, wykonana została przez firmę Anmar Plus Sp. z o.o. z Gorlic. 

8. Zakupiono samochód dostawczy Fiat DUCATO na potrzeby pracowników referatu 

komunalnego – koszt zakupu 15 000,00 zł brutto.  

9. W 2020r. usuwane były na bieżąco awarie na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. 

10. W 2020r. 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 2020 

 

1. W roku 2020 r. usługę w zakresie odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Pacanów  

z nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych i domków letniskowych świadczyła 

firma Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Spółka 

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

drodze przetargu nieograniczonego w roku 2019 i została z nim podpisana umowa na 

świadczenie usług na okres  

8 miesięcy od 09.01.2020r. do 31.08.2020r. – z uwagi na planowaną zmianę warunków odbioru 

odpadów wynikających z zmian ustawowych (w związku z panującą epidemią SARS-COV 

19 termin wejścia zmian przepisów został przesunięty do dnia 01.01.2021r.). Drugi przetarg 

nieograniczony na okres 4 miesięcy od 01.09.2020r. do 31.12.2020r. przeprowadzono w 

sierpniu 2020r. Wykonawcą została firma Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i 

Mieszkaniowej w Staszowie Spółka Gminy z o.o. ul. Wojska Polskiego 3, 28-200 Staszów. 

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 przez Radę Miejską. 

Od dnia 01.01.2020r. obowiązywały następujące stawki opłat 
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− 9,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli 

odpady komunalne były zbierane i odbierane w sposób selektywny, 

− W przypadku gdy właściciele nieruchomości nie zbierali  selektywnie odpadów 

komunalnych,  

to firmy odbierające przyjmowali je jako niesegregowane (zmieszane) i powiadamiali o 

tym fakcie władze gminy. Burmistrz Miasta i Gminy miał obowiązek określić w drodze 

decyzji wyższą opłatę za odpady zmieszane, to jest 34,80 zł miesięcznie od jednego 

mieszkańca. 

− nieruchomości niezamieszkałe, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają 

odpady komunalne: 

Zbierane i odbierane w sposób selektywny 

− pojemnik o pojemności 120 l (0,12 m3) – 15,00 zł; 

− pojemnik o pojemności 240 l (0,24m3) - 25,00 zł; 

− pojemnik o pojemności 1100 l (1,1 m3) – 100,00 zł; 

− pojemnik o pojemności (6,8 m3) Kp-7 – 650,00 zł. 

Funkcjonowała również uchwalona stawka opłat ryczałtowych za zagospodarowanie 

odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub 

inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane 

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

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

na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 

Ogólne koszty obsługi w związku z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2020 r. 

Koszty łącznie: 708 747,05 zł, w tym: 

− Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych: 648 951,59 zł 

− Koszty administracyjne: 59 795,46 zł 

Wpływy do budżetu z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2020 roku 

wynosiły łącznie: 696 382,50 zł: 

− Koszty upomnienia: 4 115,30 zł 

− Odsetki: 1 153,90 zł, 

− wpływy z tytułu kar i odszkodowań: 6 000,00 zł 

− Różnica między dochodami a wydatkami w 2020r. (faktury za transport i 

zagospodarowanie odpadów w IV kwartale 2020r.) została uregulowana w styczniu 

2021r. 

3. W roku 2020 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: 

− szkło 20 01 02 w ilości 118,76 Mg 

− papier i tektura 20 01 01 w ilości 20,08 Mg 

− zużyte opony 16 01 03 w ilości 22,21 Mg 

− zmieszane odpady betonu i gruzu 17 01 07 w ilości 13,36 Mg 

− tworzywa sztuczne 20 01 39 w ilości  33,00 Mg 

− wielkogabarytowe 20 03 07 w ilości 94,06 Mg 

− zmieszane odpady opakowaniowe 15 01 06 w ilości 113,20 Mg 

− Zużyte urządzenia  16 02 14 w ilości 7,92 Mg 

− odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach 20 03 99 w ilości 10,42 Mg 

− niesegregowane odpady komunalne kodzie 20 03 01 w ilości 536,29 Mg, 

− zmieszane odpady opakowaniowe 15 01 06 w ilości 2,0800 Mg, 
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− Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06, 17 01 07 w ilości 0,0800 Mg 

Gmina osiągnęła następujące poziomy recyklingu: 

− Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów 

komunalnych -  

43,26 % , 

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

odpadów budowlanych i rozbiórkowych innych niż niebezpieczne – 100% 

− poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazywanych  

do składowania – 14,75% 

4. W roku 2020 na bieżąco prowadzono postępowania w sprawie naliczania opłat za odpady 

komunalne dla mieszkańców Gminy Pacanów, przyjmowano deklaracje o wysokości opłat 

za odbiór odpadów komunalnych, oraz prowadzono interwencje w terenie w w/w sprawach, 

jak również prowadzone były kontrole prawidłowości segregowania odpadów.  

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

Pacanów opracowany i złożony został w marcu 2020r. do WFOŚiGW w Kielcach wniosek 

o dofinansowanie zadania pn.” Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających 

azbest z terenu Gminy Pacanów w roku 2020” . Wniosek został rozpatrzony pozytywnie a 

umowa na dofinansowanie projektu została podpisana 01.06.2020r.dofinansowanie 

wyniosło 100% kosztów związanych z utylizacją azbestu. Wykonawca wyłoniony w 

postępowaniu ofertowym – firma REVOL Sp. z o.o. ul. Senatorska 21/30-31, 93-192 Łódź 

na kwotę 116 600,26 zł brutto. Firma przystąpiła do realizacji usługi w lipcu 2020r. i 

zakończyła prace do dnia 10.09.2020r. Usunięto i zutylizowano następujące ilości azbestu: 

− demontaż pokryć dachowych, pakowanie, transport i utylizacja:  7,975 Mg odpadów, 

− pakowanie, transport i utylizacja zdemontowanych pokryć 327,840 Mg, 

Wniosek rozliczeniowy został złożony i zaakceptowany przez WFOŚiGW we wrześniu 

2020r.  
 

 

Rolnictwo i ochrona środowiska 

ZWIERZĘTA 

 

W 2020 r Gmina Pacanów zawarła niżej wymienione umowy dot. bezdomnych zwierząt: 

• wyłapywanie, przejęcie i zapewnienie kompleksowej opieki bezdomnym zwierzętom 

wyłapanym na terenie Gminy Pacanów z Gabinetem Weterynaryjnym MEDWET Marcin 

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

260423897, telefon 606 758 568; 

 

W 2020r Gmina Pacanów zawarła niżej wymienione umowy dotyczące: 

• odbiór padłych sztuk  zwierząt porzuconych znajdujących się na terenie Gminy Pacanów  

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

przez Hartwig Stanisław, telefon 692 364 361; 

• interwencji i czynności związanych ze zgłoszeniami dokonanymi przez Urząd Gminy 

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

potrąconych zwierząt na terenie Gminy Pacanów oraz innych zdarzeń losowych 

związanych ze zwierzętami poszkodowanymi w wypadkach komunikacyjnych itp. do 

zapewnienia opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń wyżej wymienionych, uśpienie 

ślepych miotów (psów, kotów) z lek. wet. Zbigniewem Adlisem lekarzem weterynarii 
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prowadzącym gabinet weterynaryjny mieszczący się w  Ratajach Słupskich, telefon 

41 376 52 01 

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

i kotów posiadających właścicieli z Gabinetem Weterynaryjnym lek.wet. Stanisława 

Króla, 28-100 Busko-Zdrój, ul. Boh. Warszawy 6; 

• oświadczenie dot. zwierząt gospodarskich złożone przez Panią Iwonę Bednarz  

zam. Książnice;  

• Współpracowano również z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami o. Kielce 

reprezentowanym przez Panią Renatę Kosowską; 

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

 

W 2020r. Gmina Pacanów: 

• oddała do schroniska 12 psów; 

• wysterylizowano 4 suki oraz 9 kotów samice, wykastrowano 3 kocury – razem 16 

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

• przekazała 1 sowę do Ptasiego Azylu; 

• zgłoszony został 1 pies, Zgłaszający przygarnął psa i wycofał zgłoszenie; 

• na bazę gminną przybłąkał się 1 pies i został przygarnięty przez mieszkankę gminy; 

gmina wysterylizowała sukę i zaszczepiła na swój koszt; 

• telefonicznie zgłoszony został 1 pies, zawiadomiono schronisko, pracownicy schroniska 

zostawili klatkę w uzgodnieniu z Urzędem i mieszkanką m. Rataje, pies nie  

został odłowiony, nie pojawił się w miejscu zgłoszenia ani innym, na terenie gminy 

(próba wyłapania psa trwała od 7 do 31 grudnia); 

• zgłoszony został 1 pies przez Policję (14.12.2020r. ok. godz. 19 pracownik Urzędu 

zaopiekował się  psem), rano 15 grudnia zamieszczono na stronie Urzędu ogłoszenie  

o psie, zgłosił się po psa właściciel  – jego zaginiecie zgłosił na Policję.  

 

W 2020r. gmina Pacanów poniosła koszty:  

• wyłapania i oddania psów do schroniska:    23 100,00 zł (w 2020r. opłacono dodatkowo 

fakturę za oddane psy w grudniu 2019r tj. 4200 zł; razem w 2020r zapłacono 27 300 zł)  

W 2020r koszt oddania dorosłego psa do schroniska to kwota 2200 zł brutto, szczenięcia 

- 1100 zł.  

• dofinansowanie do sterylizacji i kastracji psów i kotów 1180 zł,  

• koszty zakupu karmy 1237,17 zł ( dla psów i sowy) 

• usługi weterynaryjne dot. zapewnienia opieki weterynaryjnej zwierzętom 

poszkodowanym w wypadkach – 1285,20 

• na wykonanie usług odbioru padłych sztuk zwierząt porzuconych znajdujących się  

na terenie Gminy Pacanów – 626,40 

• zakup materiałów – 28,98 zł 

 

Koszty RAZEM: 27457,75 zł +4200,00 zł zł= 31657,75 zł 
 

 

DRZEWA 

 

W 2020 roku do tut. Urzędu wpłynęły zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew od 114 osób 

fizycznych na 455 drzewa. 
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Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów wydał decyzję zezwalającą na wycinkę przez osoby 

prawne 23 szt drzew, nakazał wykonania nasadzenia 12 szt. drzew.  

 

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

drogowe) 18 decyzji zezwalających na wycinkę 89 szt. drzew, nakazał wykonanie 

nasadzenia 59 szt. drzew. 

 

Urząd Miasta i Gminy Pacanów wnioskował do starostwa o usunięcie 113 szt. ( pas drogi 

gminnej, działki należące do Gminy), mamy wykonać nasadzenia 107 szt drzew – koszt po 

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

podpisaniu umów. 

(wpłynął ze starostwa 1 sprzeciw dot. drzewa obok SP Pacanów lipa) 

 

 

SZACOWANIE STRAT 

 

W 2020r na terenie gminy wystąpiły 3 zjawiska atmosferyczne 

• przymrozki wiosenne,  

• grad 

• nawalne deszcze. 

 

 

W 2020 roku przeprowadzono szacowanie strat w gospodarstwach, które ucierpiały w wyniku 

przymrozków wiosennych, które wystąpiły w dniu 13 maja 2020r. 

Komisja powołana przez Burmistrza Miasta i gminy Pacanow na podstawie Zarządzeni 

Wojewody Świętokrzyskiego przeprowadziła w dniach od 24 czerwca br do 8 lipca br lustrację  

w gospodarstwach rolnych na terenie 18 sołectw tj: Biechów, Biskupice, Chrzanów, 

Grabowica, Karsy Duże, Karsy Małe, Komorów, Kółko Żabieckie, Książnice, Niegosławice, 

Pacanów, Słupia, Wola Biechowska, Wójcza, Wójeczka, Zborówek, Zborówek Nowy, 

Kwasów, Sroczków. 

 

Liczba gospodarstw, w których straty przekroczyły 30 % średniej rocznej produkcji rolnej  31 

(szt.) o powierzchni użytków rolnych, na których wystąpiły szkody 126,28 (ha),  

w tym liczba gospodarstw z których protokoły zostały przekazane do innych gmin 0 (szt), 

o powierzchni użytków rolnych,  na których wystąpiły szkody 0  (ha) 

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

68 (szt.) o powierzchni użytków rolnych, na których wystąpiły szkody 187,76 (ha), w tym 

liczba gospodarstw z których protokoły zostały przekazane do innych gmin 7 (szt), 

o powierzchni użytków rolnych,  na których wystąpiły szkody 13,20 (ha) 

Łączna liczba gospodarstw, na których wystąpiły szkody 99 (szt),  

Łączna powierzchnia użytków rolnych na której wystąpiły szkody 314,04 (ha) 

 

W 2020 roku przeprowadzono szacowanie strat w gospodarstwach, które ucierpiały w 

wyniku gradu, który wystąpił w dniu 7 czerwca 2020r. 

Komisja powołana przez Burmistrza Miasta i gminy Pacanow na podstawie Zarządzeni 

Wojewody Świętokrzyskiego przeprowadziła w dniach od 24 czerwca br do 3 lipca br lustrację  

w gospodarstwach rolnych na terenie 7 sołectw tj: Biechów, Chrzanów, Niegosławice, 

Pacanów, Słupia, Wola Biechowska, Wójcza. 

Liczba gospodarstw, w których straty przekroczyły 30 % średniej rocznej produkcji rolnej  4 

(szt.) o powierzchni użytków rolnych, na których wystąpiły szkody 37,52 (ha),  
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w tym liczba gospodarstw z których protokoły zostały przekazane do innych gmin 0 (szt), 

o powierzchni użytków rolnych,  na których wystąpiły szkody 0  (ha) 

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

14 (szt.) o powierzchni użytków rolnych, na których wystąpiły szkody 33,81 (ha), w tym liczba 

gospodarstw z których protokoły zostały przekazane do innych gmin 0 (szt), o powierzchni 

użytków rolnych,  na których wystąpiły szkody 0 (ha) 

Łączna liczba gospodarstw, na których wystąpiły szkody 18 (szt),  

Łączna powierzchnia użytków rolnych na której wystąpiły szkody 71,33 (ha) 

 

W 2020 roku przeprowadzono szacowanie strat w gospodarstwach, które ucierpiały w wyniku 

nawalnego deszczu, który wystąpił w dniu 21 czerwca 2020r na terenie 16 sołectw tj: Karsy 

Dolne, Książnice, Zborówek Nowy, Sroczków, Wójcza, Wójeczka, Kółko Żabieckie, Biechów, 

Komorów, Oblekoń, Karsy Duże, Wola Biechowska, Pacanów, Trzebica, Niegosławice, Rataje 

Słupskie. 

 

Liczba gospodarstw, w których straty przekroczyły 30 % średniej rocznej produkcji rolnej  16 

(szt.) o powierzchni użytków rolnych, na których wystąpiły szkody 275,09  (ha),  

w tym liczba gospodarstw z których protokoły zostały przekazane do innych gmin 0 (szt), 

o powierzchni użytków rolnych,  na których wystąpiły szkody 0  (ha) 

 

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

28 (szt.) o powierzchni użytków rolnych, na których wystąpiły szkody 201,32 (ha), w tym 

liczba gospodarstw z których protokoły zostały przekazane do innych gmin 0 (szt), 

o powierzchni użytków rolnych,  na których wystąpiły szkody 0 (ha) 

 

Łączna liczba gospodarstw, na których wystąpiły szkody 44 (szt),  

Łączna powierzchnia użytków rolnych na której wystąpiły szkody 476,41  (ha) 

 

 
 
                                    „Szkody w uprawach po nawalnym deszczu w czerwcu 2020r” 
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                                         „Szkody w uprawach po nawalnym deszczu w czerwcu 2020r” 

 

WNIOSKI ARiMR 

W 2020 roku wypełniono 326 wniosków elektronicznych o dopłaty bezpośrednie i bardzo dużo 

oświadczeń.  

 

DECYZJE ŚRODOWISKOWE 

W 2020 roku Inwestorzy złożyli 10 wniosków o wydanie decyzji środowiskowej. Prowadzone 

były również sprawy dot. decyzji środowiskowych złożonych w 2019r. oraz latach 

wcześniejszych.  

 

ZABYTKI 

 

Gmina Pacanów nie posiada Programu opieki nad zabytkami  

 

W 202r. Gmina Pacanow zleciła firmie Handlowo-Usługowej P. Bogusława Roguza, ul. 

Sosnowa 39, 28-230 Połaniec NIP: 866-124-59-03 do realizacji usługę polegającą na 

zagospodarowaniu placu, na którym znajduje się pomnik Cmentarza Żydowskiego przy  OSP 

Pacanów w m. Pacanów. Wymiary placu: 7,70m/5,14m/76,00m/7,60m. Prace polegały na: 

usunięciu zakrzaczeń, wyłożenia placu odpowiednią tkaniną pod kamień i krzewy, nasadzeniu 

nowych nisko płożących krzewów w ilości odpowiedniej do wymiarów ogrodzonej działki, 

wyścielenie placu korą kamienna – koszt 600,00 złotych  brutto (słownie  sześćset złotych  

00/100 brutto).  

KONOPIE 

 

Wydano 1 decyzję zezwalającą na uprawę konopi włóknistych, przeprowadzono kontrolę 

uprawy.  
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DOŻYNKI 

Nie odbyły się 

 

ZIELEŃ 

1. Złożono do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego Departamentu 

Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich wniosek w ramach projektu pn. „Promocja 

produkcji żywności ekologicznej przez nasadzenia drzew miododajnych, sposobem na 

ochronę i poprawę jakości środowiska oraz bioróżnorodności w województwie 

świętokrzyskim” finansowanego ze środków samorządu województwa świętokrzyskiego. 

W ramach projektu gmina otrzymała 12 szt. sadzonek drzew miododajnych tj. lipa 

drobnolistna – 2 szt., klon pospolity 2 szt., jarząb pospolity 4 szt., ewodia 2 szt., surmia 2 

szt. Drzewa zostały posadzone 3 listopada br. w parku w Pacanowie – na dzień 21.05.2021r 

wszystkie drzewa zachowały żywotność (przyjęły się) 

 

2. Pozyskano także od Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie sadzonki w ilości: 10 szt. 

trzmieliny pnącej, 4 szt. jałowca skalnego, 3 szt. jarząb szwedzkiego. Jarząby posadzone 

zostały w pasie zieleni na parkingu obok banku, 10 szt. trzmieliny i 4 szt. jałowca 

posadzono na placu OSP Pacanów – wzdłuż ogrodzenia oraz na sąsiedniej działce wzdłuż 

chodnika. 

 

3. Wykonano nasadzenia 64 sz. sadzonek krzewów na skwerze przy parkingu przed 

Kościołem w Pacanowie – koszt. 3701,16 zł (nasadzęń dokonała firma Handlowo-

Usługowa P. Bogusława Roguza, ul. Sosnowa 39, 28-230 Połaniec NIP: 866-124-59-03) 

 

      Nasadzenia zieleni ul. Kościelna w Pacanowie 

 
      „Nasadzenia zieleni ul. Kościelna w Pacanowie” 

 

 

4. W dniach 25 i 26 stycznia 2019r. wykonano cięcia korekcyjno-pielęgnacyjne oraz usuniecie 

całkowite posuszu wraz z zabezpieczeniem ran ciętych środkiem grzybobójczym Funaben 36 szt. 

drzew znajdujących się na działce o nr ewid 1912 w m. Pacanów – park w Rynku.  Prace wykonała 

firma DRWAL Specjalistyczne Prace Wysokościowe, Breń 38 A, 33-140 Lisia Góra, NIP 873-

127-45-61 za cenę (brutto): 12 501 zł (słownie dwanaście tysięcy pięćset jeden złotych 00/100) 
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„Pielęgnacja drzewostanu w Rynku w Pacanowie” 

 

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

oraz 25 donic pozostałych.  

 

TARGOWISKO 

W miesiącu kwiecień 2020r. targowisko Zarządzeniem Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów 

zostało czasowo zamknięte dla handlu, później targowisko przywrócono do funkcjonowania 

dla handlu produktami spożywczymi, płodami rolnymi oraz sadzonkami i nasionami. 

 

Analiza porównawcza lata 2018-2020 stanowisko ds. rolnictwa i ochrony środowiska 

UMiG Pacanów 

ZWIERZĘTA 

Na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (t.j.Dz.U.z2020r.poz.1421 z późn. 

zm) gmina sprawuje obowiązki wymienione w Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pacanów uchwalanym przez Radę miejską 

corocznie do końca marca danego roku, w którym ma obowiązywać tj.:  

• zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt, 

• opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie 

• odławianie bezdomnych zwierząt, 

• obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt, 

• usypianie ślepych miotów, 

• poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, 

• wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla bezdomnych zwierząt 

gospodarskich, 

• zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem 

zwierząt 
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zadania 2018 
Liczba 

zwierząt 
2019 

Liczba 

zwierząt 
2020 

Liczba 

zwierząt 

schronisko 53 400,00 zł 30 33 920,00 zł 14 27 300,00 zł 12 

sterylizacja/kastracja 1 960,00 zł 24 2 975,00 zł 39 1 180,00 zł 16 

zakup karmy 675,94 zł  206,88 zł  1 237,17 zł  

opieka - wypadki 1 312,20 zł  1 771,20 zł  1 285,20 zł  

padlina 0,00 zł  594,00 zł  626,40 zł  

współpraca z TOZ 800,00 zł  1 400,00 zł  0,00 zł  

czasowe odebranie 

psów 
4 480,00 zł 

 
0,00 zł 

 
0,00 zł 

 

dodatkowe materiały 

np.. Łańcuch 
0,00 zł 

 
0,00 zł 

 
28,98 zł 

 

RAZEM 62 628,14 zł  40 867,08 zł  31 657,75 zł  

 

Koszty jednostkowe oddania 1 psa do schroniska: 

 2018 rok 2019 rok 2020 rok 

dorosły pies 2 050,00 zł 2 100,00 zł 2 200,00 zł 

szczenię 1 000,00 zł 1 050,00 zł 1 100,00 zł 

 

 

„Wałęsające się bezdomne psy” 
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Koszty odbioru padliny za 1 szt. netto: 

 2018 rok 2019 rok 2020 rok 

np. zwłoki psa, kota, 110,00 zł 110,00 zł 110,00 zł 

Dzik, sarna 250,00 zł 250,00 zł 250,00 zł 

 

Koszt odbioru padliny na przestrzeni lat 2018-2020 nie zmienił się i wynosił co roku  110,00 

zł netto za 1 szt. + 8% VAT tj. 118,80 zł brutto, ( jeśli odbierany był dzik lub większa sarna to 

koszt wynosił 250 zł netto + 8 % VAT tj. 270,00 zł brutto) 

Padlina dot. zwłok zwierząt padłych na działkach należących do gminy, drogach gminnych, 

pasach dróg gminnych. Do wiosny 2021r. zdarzał y się sporadyczne padnięcia zwierząt 

dzikich na działkach mieszkańców naszej gminy, zgłaszaliśmy wtedy padlinę z urzędu, 

jednak sytuacje te zaczęły się nasilać i jeśli jest jasno wskazane, że zwłoki zwierzęcia leżą na 

działce, która ma właściciela to zgodnie z przepisami prawa  właściciel działki ponosi koszty 

utylizacji zwłok.  

Padlina, zwłoki zwierząt, w tym dzikich: 

• na drogach i działkach należących do Gminy Pacanów padlina usuwana jest na koszt 

gminy; 

• na drogach powiatowych lub krajowych fakt ten zgłaszamy zarządcy drogi tj. odpowiednio 

Powiatowemu Zarządowi Dróg w Busku-Zdroju lub GDDKiA w Busku-Zdroju 

Art. 5 ust. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zobowiązuje zarządcę 

drogi do utrzymania czystości i porządku na drogach publicznych. W tym pojęciu mieści 

się, jak można wywodzić, również usuwanie zwłok padłych zwierząt. Wyrok 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 27 listopada 2014 r., sygn. akt IV 

SA/Po 646/14, z 7 października 2015 r., sygn. akt IV SA/Po 576/15, z 21 stycznia 2016 r., 

sygn. akt IV SA/Po 740/15 oraz wyrok WSA 

w Gdańsku z 26 listopada 2013 r., sygn. akt II SA/Gd 553/13. 

• na działkach prywatnych właściciel działki ma obowiązek uprzątnąć padlinę, zwłoki 

zwierząt  zgodnie z: 

⎯ z art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu 

zakażeń  

i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 151 ze zm.) wynika obowiązek 

właściciela do usunięcia padłych zwierząt z jego nieruchomości.  

⎯ art. 5 ust. 1 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.) wskazuje na odpowiedzialność właściciela 

gruntu 

⎯ przepisy o odpadach. Zgodnie z nimi posiadaczem odpadów jest każdy, kto faktycznie 

nimi włada, czyli ma te odpady na swojej nieruchomości 

 

Padlina znajdująca się na drodze krajowej lub powiatowej oraz w pasach ww. dróg zgłaszana 

jest właściwym Zarządcom dróg i to oni ponoszą koszty utylizacji zwłok zwierząt padłych.  

Wyjaśnienia: 

• w styczniu 2018 roku zapłacono fakturę w kwicie 6 300,00 zł za 3 psy wyłapane do 

schroniska w grudniu 2017r. Faktura ta zawiera się w kwocie 53 400,00 zł (47 100,00 – 

na taką kwotę wyłapano psy w 2018r + 6 300,00zł – wyłapane w grudniu 2017r) 

https://www.gazetaprawna.pl/tagi/nieruchomosci
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• w 2018r w ramach czasowego odebrania psów w m. Oblekoń gmina poniosła koszty 4 

880,00 zł – zostały one ściągnięte od mieszkańca m. Oblekoń, nie mogliśmy ściągnąć 

kosztów oddania psów do schroniska, koszty te poniosła gmina 

• w 2018r. zgłoszono do odebrania przez schronisko 30 psów, w tym 12 psów z m. 

Komorów (tj. 10 psów dorosłych oraz 2 szczenięta) 

• w 2019r zapłacono fakturę dot. oddanych psów do Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami 

w 2018r – tak było ustalone, że fakturę zapłacimy w 2019r – ze względu na zakończenie 

wszelkich badań i leczenia psów przez TOZ. 

• w styczniu 2020 roku zapłacono fakturę w kwicie 4 200,00 zł za 2  psy wyłapane do 

schroniska w grudniu 2019r. Faktura ta zawiera się w kwocie 27 300,00 zł ( 23 100,00 – 

na taką kwotę wyłapano psy w 2020r + 4 200,00zł – wyłapane w grudniu 2019r) 

• w roku 2018r oraz 2019r na zadanie dot. sterylizacji i kastracji zwierząt podpisana była 

umowa z gabinetem weterynaryjnym VETUS A. Czapla ze Szczucina, zaś w 2019r. 

umowa była z gabinetem weterynaryjnym lek. Wet. Stanisława Króla z Buska-Zdroju. 

Odległość gabinetu weterynaryjnego od naszej gminy mogła mieć znaczący wpływ na 

ilość przeprowadzonych zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt.  

• w 2020r w ramach zakupu karmy zapłacono fakturę za karmę dla sowy przekazanej do 

Ptasiego Azylu.  

 

 

Liczbę oddanych psów do schroniska w latach 2018-2020 przedstawia poniższy wykres. 

 

Zauważa się tendencję spadkową liczby oddanych psów do schroniska. 

 

Corocznie gmina współpracuje z przedstawicielami Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami  

w Kielcach, innymi organizacjami zajmującymi się zwierzętami, z Policją.  
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DRZEWA 

Poniższa tabela ilość drzew, na których usuniecie UMiG Pacanów zezwolił oraz wydał decyzję 

zezwalająca na usuniecie oraz o jaką liczbę drzew do usunięcia wnioskował do Starostwa Buskiego.  

zezwolenia rok 2018 

 
Liczba 

wniosków 
2018 

rok 2019 

 

Liczba 

wniosków 

2019 

rok 2020 

 

Liczba 

wniosków 

2020 

wydane przez UMiG 
Pacanów dla osób 

fizycznych 
763 

 
191 613 

 
168 455 

 
114 

wydane przez UMiG 
dla osób prawnych, 

zarządców dróg 
141 

 
20 

73 

 
26 

112 

 
25 

wnioski UMiG 
Pacanów o usuniecie 

drzew złożone do 
Starostwa 

225 

 
16 

41 

 
13 

113 

 
16 

 

W 2018 Organ wydał decyzję sprzeciwiającą się wycince w 4 przypadkach, w 2019r. w 1 przypadku 

zaś w 202r. w 3 przypadkach. 

 

Wykres obrazujący ilość przeznaczonych drzew do usunięcia. 

 

Wydanych zezwoleń nie należy traktować jako faktyczną ilość drzew wyciętych na terenie gminy w 

danym roku, ponieważ częste są sytuacje powtórnego zgłoszenia zamiaru usunięcia tych samych 

drzew przez właściciela działki w następnych latach.  

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 
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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 

Poniższa tabela przedstawia wystąpienie lub nie wystąpienie niekorzystnego zjawiska w danym roku 

kalendarzowym.  

 2018  2019  2020 

przymrozki 

wiosenne 
NIE 

 
NIE 

 
TAK 

grad NIE  NIE  TAK 

nawalne 

deszcze 
TAK 

 
TAK 

 
TAK 

susza TAK  NIE  NIE 

 

 

 



      
 

59 
 

 Tabela przedstawia zbiorcze dane dot. szacowania strat w latach 2018-2020r. 

  

 

2018  

 

2019  
2020 

  
powyżej       

30 % 

strat 

poniżej 

30% 

przekazane 

do innej 

gminy 

ilośc 

sołectw, z 

terenu 

których 

zgłoszono 

straty 

powierzchnia 

użytków 

rolnych, na 

których 

wystąpiły 

szkody 

liczba 

sołectw, 

na terenie 

których 

szacowano 

straty 

powyżej       

30 % 

strat 

poniżej 

30% 

przekazane 

do innej 

gminy 

powierzchnia 

użytków 

rolnych, na 

których 

wystąpiły 

szkody 

uwagi 

liczba 

sołectw, na 

terenie 

których 

szacowano 

straty 

powyżej       

30 % 

strat 

poniżej 

30% 

przekazan

e do innej 

gminy 

powierzchnia 

użytków 

rolnych, na 

których 

wystąpiły 

szkody 

liczba 

sołectw, na 

terenie 

których 

szacowano 

straty 

przymrozki 

wiosenne nie wystąpiły nie wystąpiły 
31 61 7 314,04 ha 18 

grad 4 14 0 71,33 ha 7 

nawalne 

deszcze 
3 14 0 7 38,66 ha 7 527 171 32 

5059,39 

ha 

3 wnioski 

wycofane/ 

22 budynki 

zgłoszone 

do 

szacowania 

28 16 28 0 476,41 ha 16 

susza 57 99 13 25 
1225,68 

ha 
25 nie wystąpiła nie wystąpiła 
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Decyzje środowiskowe: 

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

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

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

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

W 2020 roku Inwestorzy złożyli 10 wniosków o wydanie decyzji środowiskowej. Prowadzone 

były również sprawy dot. decyzji środowiskowych złożonych w 2019r. oraz latach 

wcześniejszych.  

 

 

 

Zabytki 

Gmina Pacanów nie posiada Programu opieki nad zabytkami. 

W 202r. Gmina Pacanow zleciła firmie Handlowo-Usługowej P. Bogusława Roguza, ul. 

Sosnowa 39, 28-230 Połaniec NIP: 866-124-59-03 do realizacji usługę polegającą na 

zagospodarowaniu placu, na którym znajduje się pomnik Cmentarza Żydowskiego przy  OSP 

Pacanów w m. Pacanów. Wymiary placu: 7,70m/5,14m/76,00m/7,60m. Prace polegały na: 

usunięciu zakrzaczeń, wyłożenia placu odpowiednią tkaniną pod kamień i krzewy, nasadzeniu 

nowych nisko płożących krzewów w ilości odpowiedniej do wymiarów ogrodzonej działki, 

wyścielenie placu korą kamienna – koszt 600,00 złotych  brutto (słownie  sześćset złotych  

00/100 brutto).  

 

ZIELEŃ 

W 2020r. 

1. Złożono do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego Departamentu 

Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich wniosek w ramach projektu pn. „Promocja 

produkcji żywności ekologicznej przez nasadzenia drzew miododajnych, sposobem na 

ochronę i poprawę jakości środowiska oraz bioróżnorodności w województwie 

świętokrzyskim” finansowanego ze środków samorządu województwa 

świętokrzyskiego. W ramach projektu gmina otrzymała 12 szt. sadzonek drzew 

miododajnych tj. lipa drobnolistna – 2 szt., klon pospolity 2 szt., jarząb pospolity 4 szt., 

ewodia 2 szt., surmia 2 szt. Drzewa zostały posadzone 3 listopada br. w parku w 

Pacanowie – na dzień 21.05.2021r wszystkie drzewa zachowały żywotność (przyjęły 

się) 

 

2. Pozyskano także od Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie sadzonki w ilości: 10 

szt. trzmieliny pnącej, 4 szt. jałowca skalnego, 3 szt. jarząb szwedzkiego. Jarząby 

posadzone zostały w pasie zieleni na parkingu obok banku, 10 szt. trzmieliny i 4 szt. 

jałowca posadzono na placu OSP Pacanów – wzdłuż ogrodzenia oraz na sąsiedniej 

działce wzdłuż chodnika. 

 

3. Wykonano nasadzenia 64 sz. sadzonek krzewów na skwerze przy parkingu przed 

Kościołem w Pacanowie – koszt. 3701,16 zł (nasadzęń dokonała firma Handlowo-

Usługowa P. Bogusława Roguza, ul. Sosnowa 39, 28-230 Połaniec NIP: 866-124-59-

03) 

4. Nasadzono ok. 100 szt. drzew na działce w m. Sroczków – działka należąca do Gminy 

Pacanów (nasadzęń dokonał Sł. Woźniak pracownik UMiG Pacanów) 
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5. Corocznie dokonywane są nasadzenia kwiatów w Rynku w Pacanowie tj. 5 donic 

piętrowych oraz 25 donic pozostałych. 

 

TARGOWISKO 

 

W miesiącu kwiecień 2020r. targowisko Zarządzeniem Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów 

zostało czasowo zamknięte dla handlu, później targowisko przywrócono do funkcjonowania 

dla handlu produktami spożywczymi, płodami rolnymi oraz sadzonkami i nasionami. 
 

 

VI. Realizacja uchwał rady miejskiej w 2020r 

 

W 2020 r. Rada Miejska w  Pacanowie podjęła 67 uchwał, które nakładały                                   

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

Zrealizowano niżej wymienione uchwały:  

1. Uchwała Nr XVIII/105/20 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej                       w 

Pacanowie i komisji problemowych Rady Miejskiej na 2020 rok. 

2. Uchwała Nr XVIII/106/20 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Pacanów na lata 2020-2030. 

3. Uchwała Nr XVIII/107/20 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pacanów                       

na 2020 rok. 

4. Uchwała Nr XVIII/108/20 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat                                 

za zajęcie pasa drogowego. 

5. Uchwała Nr XVIII/109/20 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form 

doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty 

dofinansowania opłat w roku 2020, za kształcenie nauczycieli zatrudnionych                       

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

6. Uchwała Nr XVIII/110/20 w sprawie zamiaru przekształcenia Samorządowego 

Przedszkola w Pacanowie, ul. Słupska 15 poprzez przeniesienie jego siedziby. 

7. Uchwała Nr XVIII/111/20 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na lat 5                      

w trybie bezprzetargowym działki nr 196/3 o pow. 0.98 ha położonej w Karsach 

Dolnych. 

8. Uchwała Nr XVIII/112/20 w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie                        

w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. 

9. Uchwała Nr XVIII/113/20 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 

położonej w Oblekoniu w formie przetargu nieograniczonego. 

10. Uchwała Nr XIX/114/20 w sprawie użyczenia bezpłatnie budynku toalety publicznej - 

ustęp ogólnodostępny wraz z działką 1396/2 położonej w Pacanowie na okres 20 lat. 

11. Uchwała Nr XIX/115/20 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pacanów                                

na 2020 rok. 

12. Uchwała Nr XIX/116/20 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pacanów w 

2020 r. 

13. Uchwała Nr XX/117/20 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pacanów 

na lata 2020-2030. 
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14. Uchwała Nr XX/118/20 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pacanów                                    

na 2020 rok. 

15. Uchwała Nr XX/119/20 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości. 

16. Uchwała Nr XX/120/20 w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od 

nieruchomości. 

17. Uchwała Nr XX/121/20 w sprawie przekształcenia Samorządowego Przedszkola w 

Pacanowie, ul. Słupska 15 poprzez przeniesienie jego siedziby. 

18. Uchwała Nr XX/122/20 w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości zabudowanej 

położonej w Pacanowie na działce 1292 na czas nieokreślony                      na rzecz OSP 

w Pacanowie. 

19. Uchwała Nr XX/123/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu 

na realizację w 2020 r. projektu pn..1. ” Przebudowa drogi powiatowej nr 0119T 

Pacanów-do drogi krajowej 79 od km 0+064 do km 1+215 długości 1151m". 2. 

Przebudowa drogi powiatowej nr 0145T Pacanów-Niegosławice-Chrzanów od km 

0+407 do km 0+780 długości 373m". 

20. Uchwała Nr XX/124/20 w sprawie przyjęcia zmiany „Regulaminu dostarczania wody i 

odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pacanów”. 

21. Uchwała Nr XX/125/20 w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania                            

z obiektu sportowego ,,Stadionu GLKS Tempo Pacanów„ stanowiącego własność 

Miasta i Gminy Pacanów. 

22. Uchwała Nr XX/126/20 w sprawie określenia wstępnej lokalizacji nowych przystanków 

komunikacyjnych na terenie gminy Pacanów. 

23. Uchwała Nr XX/127/20 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych                 w 

gminie Pacanów, warunków i zasad korzystania z tych przystanków oraz ustalenia 

stawki opłat za korzystanie z nich. 

24. Uchwała Nr XXI/128/20 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Pacanów 

wotum zaufania. 

25. Uchwała Nr XXI/129/20 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2019 r. 

26. Uchwała Nr XXI/130/20 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Pacanów 

absolutorium za realizację budżetu gminy w 2019 r. 

27. Uchwała Nr XXI/131/20 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Pacanów na lata 2020-2030. 

28. Uchwała Nr XXI/132/20 w sprawie  zmian w budżecie Gminy Pacanów                                 

na 2020 rok. 

29. Uchwała Nr XXII/133/20 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Pacanów na lata 2020-2030. 

30. Uchwała Nr XXII/134/20 w sprawie  zmian w budżecie Gminy Pacanów                             

na 2020 rok. 

31. Uchwała Nr XXII/135/20 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Pacanów. 

32. Uchwała Nr XXII/136/20 w sprawie określenie średniej ceny jednostki paliwa                     

w Gminie Pacanów, na rok szkolny 2020/2021. 
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33. Uchwała Nr XXIII/137/20 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów                                          

na 2020 rok. 

34. Uchwała Nr XXIII/138/20 w sprawie udzielania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej 

p.w. Św. Idziego Opata w Zborówku na prace konserwatorskie i roboty budowlane 

zabytkowej części kościoła w Zborówku. 

35. Uchwała Nr XXIV/139/20 w sprawie zmiany uchwały Nr LXVII/326/10 z dnia 

22.09.2010 r. w sprawie powierzenia spółce : ZGOK w Rzędowie zadania własnego 

gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. 

36. Uchwała Nr XXV/140/20 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 

lata 2020 – 2030. 

37. Uchwała Nr XXV/141/20 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów                              

na 2020 rok. 

38. Uchwała Nr XXVI/142/20 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Gminy Pacanów 

na lata 2020-2030. 

39. Uchwała Nr XXVI/143/20 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów                                     

na 2020 rok. 

40. Uchwała Nr XXVI/144/20 w sprawie pozbawienia kategorii drogi publicznej (gminnej) 

poprzez wyłączenie z użytkowania na terenie Gminy Pacanów. 

41. Uchwała Nr XXVI/145/20 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego 

dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Świniary, przy 

realizacji zadania polegającego na aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Świniary. 

42. Uchwała Nr XXVII/146/20 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów                      na 

2020 rok. 

43. Uchwała Nr XXVII/147/20 w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej nr 

361070T ul. Krótka w kierunku ul. Radziwiłłówka. 

44. Uchwała Nr XXVII/148/20 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie                                    z 

dotychczasowym najemcą kolejnej umowy najmu lokalu mieszkalnego                          w 

związku z brakiem osób uprawnionych. 

45. Uchwała Nr XXVII/149/20 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie                                      z 

dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy części dachu budynku 

administracyjnego UMiG. 

46. Uchwała Nr XXVII/150/20 w sprawie zmiany uchwały nr LIII/283/18 Rady Gminy 

Pacanów z dnia 26 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem gminy. 

47. Uchwała Nr XXVII/151/20 w sprawie zasad udzielania bonifikaty od ceny sprzedaży 

lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Pacanów. 

48. Uchwała Nr XXVII/152/20 w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/102/19 Rady Miejskiej 

z dnia 31.12.2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych w Gminie Pacanów                   w 2020 roku. 

49. Uchwała Nr XXVIII/153/20 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta                     dla 

celów wymiaru podatku rolnego na 2021 rok. 

50. Uchwała Nr XXVIII/154/20 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Gminy Pacanów na lata 2020-2030. 
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51. Uchwała Nr XXVIII/155/20 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów                      na 

2020 rok. 

52. Uchwała Nr XXVIII/156/20 w sprawie udzielenia Powiatowi Buskiemu pomocy 

finansowej z przeznaczeniem na realizację zadania na zakup sprzętu ochrony osobistej 

dla ZOZ w Busku – Zdroju. 

53. Uchwała Nr XXVIII/157/20 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. 

54. Uchwała Nr XXVIII/158/20 w sprawie określenia zwolnienia w części z opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

55. Uchwała Nr XXVIII/159/20 w sprawie wyboru metody opłaty                                                 za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty. 

56. Uchwała Ner XXVIII/160/20 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/160/20                      z 

dnia 4.12.2015 r. w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

odbieranymi przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, 

a powstają odpady. 

57. Uchwała Nr XXVIII/161/20  w sprawie określenia szczegółowego sposobu                           

i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych                        od 

właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów. 

58. Uchwała Nr XXVIII/162/20 w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymanie czystości i 

porządku na terenie miasta i gminy Pacanów. 

59. Uchwała Nr XXIX/163/20 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Pacanów na lata 2021-2030. 

60. Uchwała Nr XXIX/164/20 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pacanów                          

na 2021 rok. 

61. Uchwała Nr XXIX/165/20 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Pacanów na lata 2020-2030. 

62. Uchwała Nr XXIX/166/20 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów                          na 

2020 rok. 

63. Uchwała Nr XXIX/167/20 w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/102/19 z dnia 

31.12.2019 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki                              

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 

Gminie Pacanów na 2020 r. 

64. Uchwała Nr XXIX/168/20 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 

Gminie Pacanów na 2021 r. 

65. Uchwała Nr XXIX/169/20 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 

lokalowych mieszkalnych stanowiących własność Gminy Pacanów. 

66. Uchwała Nr XXIX/170/20 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Pacanów. 

67. Uchwała Nr XXXIX/171/20 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
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VII Współpraca z innymi społecznościami samorządowymi 

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

pn. ,,LGR Świętokrzyski Karp” 

Od 2015 roku Gmina Pacanów jest członkiem stowarzyszenia LGD Królewskie 

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

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

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

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

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

administracyjnie z obszarem powiatu buskiego w województwie świętokrzyskim. 

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

Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego. 

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

Świętokrzyskiego 

VIII    Bezpieczeństwo Publiczne 
 

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

UMiG Pacanów realizuje zadania: 

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

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

• współpracuje z WKU w Busku-Zdroju ( przeprowadzono kwalifikację wojskową 

rocznika 2001 w dniach 3-4 marzec 2020 dla mężczyzn oraz 12 marzec 2020 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;  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 2020 roku GZZK zwoływał 

posiedzenie 8 razy ) - z budżetu Zarządzania Kryzysowego wydano 33.906.52 zł na 

walkę z COVID-19. (min. maseczki bawełniane, maseczki jednorazowe, rękawice 

jednorazowe, płyny do dezynfekcji, pojemniki na płyny do dezynfekcji, środki 



      
 

66 
 

czystości, i inne). Ponadto ze wspólnego projektu Starostwa Powiatowego w Busku - 

Zdroju i Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach otrzymaliśmy materiały ochronne w 

postaci maseczek chirurgicznych, rękawic jednorazowych, płynów do dezynfekcji, 

kombinezonów ochronnych, fartuchów ochronnych. Sprzęt ochronny częściowo 

został przekazany dla jednostek OSP z terenu gminy, M-GOPS w Pacanowie, 

Ośrodka Zdrowia w Pacanowie. 

• Przeprowadzono wspólnie z jednostkami OSP akcję: „Maseczka dla seniora”. 

Druhowie rozwieźli maseczki dla seniorów z terenu gminy Pacanów. 

 

Ochotnicze Straże Pożarne 

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

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

stowarzyszeń jest: 

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

stowarzyszeniami. 

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

zagrożeń ekologicznych związanych z ochrona środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń. 

3. Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz 

sposobach ochrony przed nimi. 

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

oraz prowadzenie działalności kulturalno - oświatowej i rozrywkowej. 

5. Uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach samorządowych i 

przedstawicielskich. 

6. Wykonywanie innych żądań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej 

oraz niniejszego statutu.  

Łączna ilość wyjazdów do akcji ratowniczych w roku 2020 wyniosła 176.  Na 

działalność OSP Gminy Pacanów w budżecie gm. Pacanów na rok 2020 zabezpieczono 

kwotę 145 000,00 zł. Z udziałem jednostek OSP. Ze względu na pandemię zaniechano 

organizacji imprez i uroczystości. 

 

                                          „Druhowie reprezentujący 11 jednostek OSP miasta i gminy Pacanów” 
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IX. Zadania oświatowe Gminy Pacanów w 2020r 

 

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Pacanów w roku 2020 

 

 

1. Stan organizacji i baza lokalowa. 

W roku 2020 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: 

- na dzień 1 stycznia 2020 r. - 112 wychowanków, w tym 25 wychowanków klasy „0”, 

- na dzień 30 września 2020 r. – 108. wychowanków, w tym 25 wychowanków klasy 

„0”, 

b) Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Pacanowie: 

- na dzień 1 stycznia 2020 r. - 248 uczniów,  

- na dzień 30 września 2020 r. –   246 uczniów,  

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

- na dzień 1 stycznia 2020 r. - 194 uczniów, w tym 36 wychowanków klasy „0”  

- na dzień 30 września 2020 r. – 198 uczniów, w tym 38 wychowanków klasy „0”  

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

Samorządowe Przedszkole): 

- na dzień 1 stycznia 2020 r. - 120 uczniów, w tym 8 wychowanków klasy ,,0”,, 

- na dzień 30 września 2020 r. –  120 uczniów, w tym 7 wychowanków klasy ,,0”, 

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

Młodzieży Wiejskiej w Oblekoniu: 

- na dzień 1 stycznia 2020 r. - 50 uczniów, w tym 8 wychowanków kl.”0”, 

- na dzień 30 września 2020 r. –   50 uczniów, w tym 5 wychowanków kl.”0”. 

 

W roku 2020 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 2020 w placówkach tych dokonano następujących zakupów, remontów i 

modernizacji: 

a) Samorządowe Przedszkole w Pacanowie - zakup dyplomów, podarunków dla dzieci 

na pasowanie i na  koniec roku szkolnego – 1 450,00 zł - ze środków zewnętrznych,  

zakup drzewek (20 krzewów ozdobnych i dwa drzewka), kory i włókniny  – 800,00 zł 

(Rada Rodziców), dwa drzewka i 37 krzewów- darowizna, zakup strojów do 

przedstawień dla dzieci – 960,00 zł ( środki zewnętrzne), zakupiono pomoce 

dydaktyczne (koszt 800,00 zł - Rada Rodziców), zakup pomocy dydaktycznych  w 

ramach projektu „Akademia Malucha” – 80 000,00 zł – środki z RPOWŚ.      
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b) Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Pacanowie - Zakupiono meble 

do sali biologiczno – chemicznej (koszt 2 000,00 zł - sponsor), drukarkę 3D i skaner o 

wartości 12 800,00 w ramach realizacji projektu EFS „Nowoczesna szkoła”, drukarkę 

kolorową (650,00 zł - sponsor), założono rolety w czterech salach oraz zakupiono 

radioodtwarzacz 

(4 400,00 zł - sponsor),  wymieniono drzwi do sekretariatu i gabinetu dyrektora szkoły 

(koszt 2 000,00 zł – budżet szkoły), wymalowano 5 sal lekcyjnych (wartość 10 000 zł - 

sfinansowane przez rodziców), wyremontowano Kącik Patrona na parterze oraz 

wymalowano jadalnię (wartość 1 860,00 zł – budżet szkoły i 500,00 zł sponsor), 

dokonano remontu pokrycia dachu na sali gimnastycznej (wartość 35 000.00 zł – budżet 

szkoły). 

 

c) Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Ratajach Słupskich - Szkoła otrzymała 

4 Laptopy Lenovo o wartości 12 000,00 zł z projektu grantowego „Zdalna Szkoła" w 

ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na 

lata 2014-2020. Zakupiono 3 zestawy komputerowe o wartości 9 150,00 zł z budżetu 

szkoły. Szkoła otrzymała 5 laptopów Dell o wartości 15 111,10 zł z projektu 

grantowego „Zdalna Szkoła+" w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej Programu 

Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Zakupiono pompę zatapialną 

Grundfos do oczyszczalni (1/2 kwoty) 367,50 zł, środki pozabudżetowe. Zakupiono 

kserokopiarkę do pokoju nauczycielskiego za kwotę 4 674,00 zł (budżet szkoły). W 

jednym skrzydle budynku została wymieniona stolarka okienna i drzwiowa. Koszt 

wymiany to kwota 87 350,00 zł (budżet szkoły). Zakupiono zestaw mebli , stolików i 

krzesełek do oddziału przedszkolnego za kwotę 5 635,21 zł  oraz zestaw pomocy 

dydaktycznych 757,60 zł (budżet). Wykonano malowanie hali gimnastycznej przez 

pracowników szkoły, farby i niezbędne akcesoria to koszt 471,51 zł (budżet szkoły).  

Rozbudowa sieci internetowej w budynku szkoły (gniazda, przewody) – kwota 938,14 

zł (budżet szkoły).  Za udział w Projekcie “Zielono mi” szkoła otrzymała bezpłatnie 10 

sadzonek drzew pochłaniających smog. 

d) Zespół Publicznych Placówek Oświatowych w Wójczy - zakup mebli do 

klasopracowni 

(koszt 3 000,00 zł - sponsor); modernizacja terenu zieleni przy szkole, odnowienie 

ogrodzenia, wykonanie stojaków na rowery, zakup ażurów, odnowienie wejścia do 

budynku szkoły – koszt kilka tysięcy złotych; zakup farby na ogrodzenie UMiG 

Pacanów, pozostałe koszty rodzice - sponsorzy. W przedszkolu wymiana stolarki 

okiennej, parapetów zewnętrznych i wewnętrznych – koszt: 17 300,00 zł UMiG 

Pacanów. Wszystkie prace konserwacyjno-naprawcze wykonywane przez rodziców, 

sponsorów. Pozyskanie 15 laptopów w ramach projektu grantowego „Zdalna szkoła+” 

w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. 

 

e) Szkoła Podstawowa im. Fundacji im. Zofii i Władysława Pokusów w Oblekoniu - 

remont  2 sal lekcyjnych (odnowienie tynków, pomalowanie ścian i lamperii) -  2 000,00 

zł 

(śr. budżetowe i pozabudżetowe), organizacja Dni Pokusowych – 1 000,00 zł 

(sponsorzy, rodzice,  nauczyciele), zakup wykładziny dywanowej do jednej Sali – 

500,00 zł (ze środków pozyskanych przez Radę Rodziców), wymiana oświetlenia w 
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szkolnej szatni – 300,00 zł (sponsorzy), zakup tablicy szkolnej – 300,00 zł (śr. 

budżetowe i pozabudżetowe), zakup kosiarki – 1 400,00 zł (śr. budżetowe i 

pozabudżetowe), zakup sprzętu komputerowego – 

4 000,00 zł (Fundacja Wspierania Edukacji Młodzieży Wiejskiej), pozyskanie w 

ramach projektu grantowego pn. „ Zdalna Szkoła - wsparcie  Ogólnopolskiej Sieci 

Edukacyjnej” 

4 laptopów - 12 044,44 zł (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), pozyskanie 

urządzenia wielofunkcyjnego – 750,00 zł, koszt dzierżawy kserokopiarki – 1 200,00 zł 

(sponsorzy), zakup paliwa do kosiarki – 200,00 zł (sponsorzy), drobne remonty – 500,00 

zł (sponsorzy). 

 

3. Kadra i system doskonalenia zawodowego. 

W roku 2020 w szkołach prowadzonych przez Gminę Pacanów pracowało na dzień:  

1 stycznia 2020 r. 62 nauczycieli pełnozatrudnionych i  33 nauczycieli niepełnozatrudnionych, 

1 września 2020 r. 59 nauczycieli pełnozatrudnionych i 39 nauczycieli niepełnozatrudnionych. 

Dla zabezpieczenia odpowiedniego poziomu nauczania w roku 2020 zgodnie z wymogami 

prawa 

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

roku 2020 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 2020 przedstawia się następująco: nauczycieli dyplomowanych – 

60 nauczycieli mianowanych – 22, nauczycieli kontraktowych – 12, nauczycieli stażystów – 1 

 

4. Poziom nauczania. 

Osiągnięcia uczniów są wynikiem nauczania i uczenia się. W znacznym stopniu zależą od 

zdolności 

i aspiracji, ale także środowiska rodzinnego. Badanie postępów edukacyjnych i osiągnięć 

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

oraz konkursy przedmiotowe. 

Miernikiem poziomu nauczania w szkołach podstawowych jest egzamin ósmoklasisty z języka 

polskiego, matematyki i języka angielskiego. 

 

Wyniki egzaminu ósmoklasisty na terenie gminy Pacanów, powiatu buskiego, województwa 

świętokrzyskiego i kraju kształtowały się następująco: 

 

Lp. Przedmiot SP Pacanów SP Rataje SP Wójcza Gmina 

Wyniki egzaminu w % punktów 

1 Język polski 58 66,2 53 59 

2 Matematyka 40 47,8 31 41 

3 Język angielski  38 53,8 29 41 

 

LP. PRZEDMIOT POWIAT 

BUSKI 

WOJEWÓDZTWO 

ŚWIETOKRZYSKIE 

KRAJ 
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Wyniki egzaminu w % punktów 

1. Język angielski 60 59 59 

2. Matematyka 45 46 46 

3. Język polski 51 52 54 

 

 

5. Sukcesy uczniów. 

Rok 2020 był kolejnym okresem, w którym uczniowie osiągali sukcesy w różnych 

dziedzinach życia szkolnego.   

 

Samorządowe Przedszkole w Pacanowie 

Międzygminny konkurs ekologiczny „ Eko- Marzanna” Udział dzieci w konkursie IV 

miejsce  

Wiosenne kwiaty – przedszkolny konkurs plastyczny Udział w konkursie  

Szanuj to , co zielone – przedszkolny konkurs plastyczny Udział w konkursie 

Ogólnopolski konkurs plastyczny- „Pisanka- wyklejanka” Udział w konkursie 

Moja ulubiona dyscyplina sportowa – konkurs plastyczny Udział w konkursie 

Konkurs na zbiórkę zużytych baterii organizowany przez 

ZGOK w Rzędowie „ Zbieraj- Wygrywaj” 

 

Udział w konkursie 

Konkurs ekologiczny „Zielono mi” organizowany przez 

ECB w Pacanowie 

Udział w konkursie 

 

Szkoła  Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Pacanowie. 

Wojewódzki Konkurs Historyczny dla szkół podstawowych tytuł finalisty 

 Konkurs Ose wyzwania – wygrana 16 laptopów główna nagroda 

Międzynarodowy Konkurs Informatyczny „ Bóbr” tytuł laureata 

Ogólnopolski Konkurs Informatyczny „Zakodowane święta z 

eTweening” 

tytuł laureata 

Wojewódzki Konkurs Ekologiczny pod nazwą „ Bądź-eko nadaj 

przedmiotom drugie życie” 

wyróżnienie 

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „ Koziołek Matołek i przyjaciele” wyróżnienie 

Ogólnopolska Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia – etap 

rejonowy 

wyróżnienie 

Rejonowy Konkurs ekologiczny „ Stop spalaniu śmieci” II miejsce 

 

Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Ratajach Słupskich 

Ogólnopolski konkurs „Meditest" I miejsce 

Ogólnopolski konkurs „Meditest" wyróżnienie 

Ogólnopolski Konkurs „Eko-Planeta" Bardzo dobry wynik 

Wyróżnienie 

Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Prawa Dziecka oczami dzieci" II miejsce 

Konkurs plastyczny „Życzliwość" I miejsce 

Konkurs na „Najpiękniejszą recyklingową kartkę świąteczną" Wyróżnienie 

Ogólnopolski Konkurs z historii „Multitest" laureat 

Ogólnopolski Konkurs z historii „Multitest" Wyróżnienie 

Ogólnopolska olimpiada polonistyczna „SOWA" 9 miejsce 
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Ogólnopolski Konkurs Polonistyczny „Fraszka" Bardzo dobry wynik 

Ogólnopolski Konkurs Polonistyczny „Fraszka" wyróżnienie 

Ogólnopolska Olimpiada z języka angielskiego PIONTER Laureat wyróżnienie 

Ogólnopolski konkurs Ortograficzno-plastyczny „Chwyć byka za rogi" Wyróżnienie 

Ogólnopolski Konkurs etyczny „inny- nie znaczy gorszy" III miejsce 

„Kotwica - symbol Polski Walczącej" IPN Kielce Wyróżnienie 

Powiatowy Konkurs Historyczny „Niezlomni Bohaterowie" II miejsce 

Ogólnopolski Konkurs Fizyczny „Eureka" Bardzo dobry wynik 

Wyróżnienie 

Ogólnopolski konkurs plastyczny „Projekt okładki mojej ulubionej 

lektury szkolnej" 

Wyróżnienie 

Ogólnopolski konkurs historyczny KRĄG Bardzo dobry wynik 

Ogólnopolski Konkurs Geograficzny Goe- planeta Bardzo dobry wynik 

XX edycja piłkarskiego turnieju „Z PODWÓRKA NA STADION O 

PUCHAR TYMBARKU" dla uczniów klas 5 

III miejsce 

Powiatowy Turniej „Bezpieczeństwo na piątkę” I miejsce 

Powiatowy turniej w indywidualnym tenisie stołowym o puchar 

dyrektora szkoły 

I, II, III miejsca 

Międzyszkolny turniej piłki nożnej chłopców I miejsce 

IX Przegląd Kolęd Zapomnianych I miejsce 

Ogólnopolski konkurs plastyczny: : Dwa serca- jedna stolica". wyróżnienie 

Olimpiada historyczna: „Kampania wrześniowa 1939". V miejsce w kraju 

 

 

Zespół Publicznych Placówek Oświatowych w Wójczy 

Europejski konkurs języka angielskiego „The Big Challange” udział 

Ogólnopolski konkurs matematyczny „Pangea” Laureat – 1 uczeń 

Odpoczywaj na wsi – konkurs plastyczny I miejsce 

Wielkanocny Konkurs z Jajem II, III miejsce 

Turniej wiedzy pożarniczej Nie odbyły się ze 

względu na 

pandemię, 

uczniowie zgłoszeni 

do konkursów 

Konkurs Mitologiczny 

Konkurs literacki „ Skrzydłem wiatru pisane” 

Anielskie kolędowanie 

 

Szkoła Podstawowa im. Fundacji im. Zofii i Władysława Pokusów w Oblekoniu 

Przegląd Twórczości Ludowej „ Jesień z folklorem” I miejsce 

Konkurs językowy Orzeł Języka Angielskiego Laureat 

Konkurs ekologiczny EKO- MARZANNA I miejsce 

Konkurs ekologiczny ZBIERAJ- WYGRYWAJ I miejsce 

Konkurs literacki „ Siedzę w domu i piszę…”  Dwa wyróżnienia 

Konkurs plastyczny „ Jesień w oczach dziecka” udział 

Gminne i powiatowe Turnieje Tenisa Stołowego udział 

 

 

 

6. Stan realizacji zadań oświatowych gminy na rzecz uczniów i szkół.  
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W roku 2020 realizowano wiele zadań wynikających z ustawowych obowiązków gminy na 

rzecz uczniów i szkół. Najważniejszym zrealizowany zadaniem gminy było zabezpieczenie 

środków finansowych na prowadzenie działalności, w tym wynagrodzenia pracowników i 

eksploatacje budynków szkoły. Realizując obowiązki z ustawy 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. Zgodnie z art. 90b i 90 m ustawy 

o systemie oświaty wspomagano uczniów w formie stypendiów i zasiłków szkolnych. Z tej 

formy skorzystali uczniowie szkół podstawowych i średnich zamieszkujących na terenie 

Gminy Pacanów. W ramach pomocy materialnej dla uczniów wypłacono w roku 2020  kwotę 

124 032,10 zł, w tym stypendia 122 166,76 zł i zasiłki 1 865,34 zł (wkład własny gminy wynosił 

10% wartości świadczenia tj. 12 403,21 zł). 

Gmina Pacanów otrzymała również dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki oraz 

materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w wysokości 62 447,28 zł. Wykonując obowiązku 

wsparcia pracodawców w szkoleniu młodocianych pracowników zamieszkałych na terenie 

Gminy Pacanów w roku 2020 rozpatrzono wnioski 11 pracodawców o zwrot kosztów 

kształcenia młodocianych uczniów, którzy ukończyli przygotowanie zawodowe i zdali egzamin 

czeladniczy lub egzamin potwierdzający ukończenie uzyskanie kwalifikacji zawodowych. 

Wydano 11 decyzji administracyjnych przyznając zwrot kosztów pracodawcom. Na realizację 

pozyskano dotację od Wojewody Świętokrzyskiego w kwocie 74 345,10 zł.  

Koronawirus w całej Polsce przeorganizował wszystkie dziedziny życia. Jednym z obszarów 

funkcjonowania naszej gminy, w którym najbardziej odczuwalne dla wszystkich były kwestie 

związane z obostrzeniami wprowadzonymi w związku z epidemią koronawirusa była oświata. 

Początkowo szkoły i przedszkola miały być zamknięte do 25 marca, jednak w tym czasie 

następował coraz większy wzrost wykrywalności osób zakażonych koronawirusem i przerwa 

ta została przedłużona do 24 maja. W ramach kolejnego etapu znoszenia obostrzeń związanych 

z epidemią koronawirusa otwierane były przedszkola, a w szkołach organizowane zajęcia dla 

najmłodszych uczniów. Przełożone zostały egzaminy ósmoklasistów, które odbyły się w 

czerwcu. We wrześniu nowy rok szkolny rozpoczął się pod znakiem wzmożonego rygoru 

sanitarnego. Szkoły wróciły do stacjonarnego nauczania. Wszystkie wystartowały planowo: 

uczniowie wcześniej otrzymali informację, w jakiej formie odbędzie się rozpoczęcie roku. 

Wraz z nadejściem jesieni w Polsce wyraźnie wzrosła krzywa zakażeń koronawirusem, dlatego 

rząd podjął decyzję, aby od 26 października szkoły powróciły to tryby nauczania zdalnego. 

Początkowo nauką zdalną zostali objęci tylko uczniowie klas 4-8 szkół podstawowych, niestety 

z uwagi na dynamiczny wzrost zakażeń, od 9 listopada wszyscy uczniowie szkół 

podstawowych uczą się zdalnie. Szkoły i przedszkola na bieżąco monitorowały zalecenia i 

wytyczne służb sanitarnych. Dyrektorzy skorzystali z wniosków o zaopatrzenie w bezpłatne 

środki do dezynfekcji rąk i do powierzchni, środki ochrony osobistej w postaci maseczek 

jednorazowych, bezdotykowy dezynfekator. Zakupiono bezdotykowe termometry, środki 

czystości, dodatkowy sprzęt ułatwiający zachowanie czystości w pomieszczeniach. Rodzice są 

informowani o wszystkich nowych ustaleniach, wytycznych itp. na bieżąco - poprzez dziennik 

elektroniczny i strony internetowe placówek. Ponieważ wiele dzieci nie miało odpowiedniego 

sprzętu ani dostępu do internetu, podczas lockdownu Gmina Pacanów w ramach projektu 

„Zdalna Szkoła” i „Zdalna szkoła +” pozyskała granty w łącznej wysokości 114 399,96 zł na 

zakup sprzętu dla uczniów szkół podstawowych. Dzięki przyznanemu dofinansowaniu do szkół 

podstawowych w Gminie Pacanów trafił sprzęt, który na okres nauki zdalnej został nieodpłatnie 

udostępniony najbardziej potrzebującym uczniom naszych szkół, w tym w szczególności 

uczniom z rodzin wielodzietnych.. Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska 
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Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego 

Internetu” działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do 

szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” 

 

         „Zakup komputerów na czas zdalnego nauczania był koniecznością” 

7. Zrealizowane i realizowane projekty, programy i akcje. 

W roku 2020 szkoły indywidualnie realizowały różne projekty: 

1) Samorządowe Przedszkole w Pacanowie – Program wychowania przedszkolnego 

KidSmart, Klub czytających przedszkoli- „Cała Polska czyta dzieciom”, Program 

adaptacji wstępnej „Lubię tu przychodzić”. Przy współpracy z Gminną Biblioteką w 

Pacanowie prowadzona była akcja „Czytanie na śniadanie”. Uczestniczy w  akcjach 

charytatywnych: „Zbieramy nakrętki”, Ogólnopolskiej akcji „Na straży przyrody” 

organizowanej przez Fundację Ekologiczną Arka, „Dokarmiamy ptaki” oraz akcjach 

edukacyjnych: „Szkoła do hymnu”. Od kilku lat Przedszkole we współpracy z 

Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Busku Zdroju realizuje program 

edukacji antynikotynowej „Czyste powietrze wokół nas” oraz program ekologiczny dla 

dzieci „Skąd się biorą produkty ekologiczne”. Od 1 lutego 2020r. do 28 lutego 2021 

roku placówka realizuje projekt „Akademia Malucha” w ramach którego prowadzone 

są zajęcia dodatkowe rozwijające zainteresowania i uzdolnienia dzieci: (plastyczne, 

freblowskie, taneczne, twórczego myślenia i teatralne) oraz zajęcia wyrównujące szanse 

edukacyjne dzieci: (logopedyczne, gimnastyka korekcyjna, dydaktyczno- 

wyrównawcze).Przy współpracy z Europejskim Centrum Bajki placówka brała udział 

w zadaniu „Zielono mi” sfinansowanego w ramach Programu Grantowego „Tu 

mieszkam , tu zmieniam EKO” – otrzymano 26 roślin. 
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2) Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Pacanowie - „Nowoczesna 

szkoła” – projekt unijny „Erasmus Plus”, „ Aktywna tablica”, „ Mpotęga” – projekt 

matematyczny, OSE wyzwania - wygrana w konkursie 16 laptopów, „Hour of Code” – 

projekt informatyczny, „Śniadanie daje moc” – projekt prozdrowotny, „Mleko i owoce 

w szkole”, „ Zdrowo jem, więcej jem” – projekt prozdrowotny, „Cała Polska uczy 

ratować”, Szkolny Klub Sportowy – pozalekcyjne zajęcia sportowe, Akademia 

bezpiecznego Puchatka, „Szkoła do hymnu” – akcja MEN, „Akcja charytatywna” 

„Razem na święta”, „ Zakodowane święta z ETWINNING” – konkurs informatyczny, 

„Dar na 100” – akcja charytatywna dla Adasia, „Dla dzieci z Amazonii’ – akcja 

charytatywna, „Kup prezent bez pudła” – akcja Unicef, „Marzycielska poczta” – akcja 

charytatywna, Kontynuacja innowacji Szkolny Klub Szachowy, Zbiórka na hospicjum 

w Busku – Zdroju i dla Jarka Berezy, Dwutygodniowy wyjazd edukacyjny do Wisły 45 

uczniów w ramach współpracy z Fundacją ING, 100 obiadów dziennie 

przygotowywanych przez Przedszkole Samorządowe w Pacanowie. 

 

3) Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Ratajach Słupskich  - Akcja charytatywna 

WOSP, Akcja Góra Grosza, Akcja charytatywna „Pomóżmy potrzebującym" w ramach 

współpracy Szkolnego Kola Caritas, Program „Trzymaj formę", Program SKS, 

Program „Znajdź właściwe rozwiązanie", Program ,,Nie pal przy mnie proszę", Rodzina 

Miśków, Program „Zachowaj Trzeźwy Umysł", Program Skrzydła Caritas Kielce -

Program „Czyste powietrze wokół nas", Akademia Aqafresh, Kampania społeczna 

„Cala Polska czyta dzieciom", Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, Szlachetna 

paczka, Program Wychowanie przez czytanie, Akcja „Zapal znicz pamięci", Akademia 

Bezpiecznego Puchatka, Program dla szkół Program dla szkół, Program edukacyjny 

„Zbieraj baterie i  telefony”, Współpraca z ECB w ramach projektu „Zielono mi”,  Akcja 

Ogólnopolska „Do Hymnu”, Akcja MEiN „Szkoła pamięta”, Program „Lekcja WOS z 

legislacji”, Program edukacyjny „Lekcja o Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i 

Nieodpłatnym Poradnictwie Obywatelskim”, Projekt „PHONIX ACTIVE SCHOOL”, 

Akcja „Europejski Tydzień Sportu”, Projekt „Kolej na kolej- Pacanów poznaje Ernesta 

Malinowskiego”- realizacja w ECB w Pacanowie w ramach współpracy, Projekt „I Ty 

możesz zostać św. Mikołajem”, Projekt edukacyjny „Mała książka wielki człowiek”, 

udział w projekcie „Talenty Świętokrzyskie”, zbiórka plastikowych zakrętek, udział w 

Programie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy „Ratujemy i uczymy ratować” 

 

4) Zespół Publicznych Placówek Oświatowych w Wójczy - Ogólnopolski program 

edukacyjny wspierający rozwój czytelnictwa wśród uczniów klas I – III „Czytam z klasą 

lekturki spod chmurki”, Udział w Ogólnopolskiej akcji promującej aktywny 

wypoczynek w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu; Ogólnopolska akcja promująca 

czytelnictwo „ Jak nie czytam, jak czytam”. „Nie pal przy mnie, proszę”, „Znajdź 

właściwe rozwiązanie”, „ Szkolne przygody gangu słodziaków”, „Zbieraj baterie i 

telefony” – Ogólnopolski program dla szkół, „Szkoło, pomóż i Ty” – Ogólnopolska 

akcja charytatywna; „Trzymaj formę” – Ogólnopolski program edukacyjny, Akademia 

bezpiecznego Puchatka, Kubusiowi Przyjaciele Natury, „Szkoła do hymnu”, Archipelag 

skarbów, Ogólnopolska Akcja Głośnego Czytania. 

 

5) Szkoła Podstawowa im. Fundacji im. Zofii i Władysława Pokusów w Oblekoniu – 

Projekt: Mała książka – Wielki człowiek, Programy: Trzymaj Formę, Czyste powietrze 
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wokół nas, Mamy kota na punkcie mleka, Mleko, owoce, warzywa w szkole, Nie pal 

przy mnie proszę, Fluoryzacja zębów, Twoje dane- Twoja sprawa. 

Akcje: WOŚP, zbiórka nakrętek, dokarmianie zwierząt zimą, Szkoło pomóż i Ty, 

Bezpieczna droga do szkoły, Zbieramy baterie. 

 

8. Wyniki nadzoru pedagogicznego 

Nadzór pedagogiczny nad przedszkolami i szkołami prowadzonymi przez Gminę Pacanów 

sprawuje Świętokrzyski Kurator Oświaty w Kielcach. W roku 2020 Kuratorium Oświaty w 

Kielcach nie przeprowadzało kontroli w jednostkach oświatowych na terenie Gminy Pacanów. 

 

 

X      MOCNE I SŁABE STRONY DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDU W 2020 ROKU 

Mocne strony: 

1. Pozyskanie wsparcia unijnego, rządowego i z innych źródeł w łącznej wysokości 

6,272PLN 

- Rządowe wsparcie inwestycji lokalnych (1.089 mln PLN) 

- oczyszczalnia ścieków ( 2 mln PLN) 

- kanalizacja Słupia (2,7 mln PLN) 

- ,,e-usługi” (153 tys. PLN) 

- projekty MGOPS (300 tys. PLN) 

- inne (30 tys. PLN) 

2. Zmodernizowanie oczyszczalni ścieków w Słupi i ogłoszenie przetargu n budowę               

8 kilometrów kanalizacji ziemnej w tej miejscowości. 

3. Zakończenie projektu ,,e-usługi”, czyli wymiany około 2300 starych liczników na wodę na 

nowe zdalnego, radiowego odczytu, uruchomienie bazy komputerowej w UMiG do obsługi   

e- usług na rzecz mieszkańców w oparciu o 85% dofinansowania unijnego. 

4. Zrealizowanie dochodów miasta i gminy 103,79%  oraz wydatków w 92,91% , pomimo 

ograniczeń i kryzysu pandemicznego powstałych w 2020 roku. Równocześnie nie 

dopuszczono do wzrostu zaległości z tytułu podatków i opłat. 

5. Kontynuowanie wsparcia rolników przy wypełnianiu wniosków o dopłaty obszarowe, przy 

szacowaniu szkód wywołanych nawalnym deszczem i przymrozkami. Uruchomienie wsparcia 

dla właścicieli posesji w ramach rządowego programu ,,czyste powietrze”. 

6. Uzyskanie pozytywnych wyników kontroli kompleksowej NIK (w obszarze utrzymania 

sieci dróg i mostów) oraz w ramach czynności kontrolnych Urzędu Marszałkowskiego  i 

Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej. 

7. Przeprowadzono Powszechny Spis  Rolny bez uwag Urzędu Statystycznego. 

8. Kontynuowano program modernizacji gminnej sieci oświetleniowej (wykonano 13 

odcinków linii oświetleniowych). 

9. Przygotowano dokumentację projektową pod zaplanowane inwestycję i remonty obiektów 

kubaturowych (świetlica w Oblekoniu, rozbudowa strażnicy OSP w Wójczy, budowa 
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parkingu w Pacanowie, budowa budynku socjalnego na stadionie , budynek przedszkola w 

Wójczy). Część tych prac rozpoczęto (OSP Wójcza) i zakończono (świetlica w Oblekoniu). 

Przygotowano dokumentację i złożono stosowne wnioski w obszarze dofinansowania 

modernizacji dróg gminnych. 

10. Gmina Pacanów jako jeden z nielicznych samorządów  postanowiła zakupić i rozdać 

mieszkańcom  3 tyś maseczek ochronnych przed wirusem Covid 19  

Słabe strony działalności w 2020 roku : 

1. Duża absencja choroba lub wynikającą z kwarantanny kilkunastu pracowników UMiG w 

okresie pandemii ,,COVID-19”. Przez wiele tygodni paraliżowało to pracę urzędu i jednostek 

podległych. 

2. Drastyczne ograniczenie działalności licznych organizacji pozarządowych na terenie gminy 

z powodu ,,COVID-19” i wyraźne straty w obszarze integracji środowiskowej mieszkańców.  

3. Zwiększająca się ilość awarii sieci wodociągowej, skutkujących wyłączaniem dostaw wody 

do zbyt wielu miejscowości. 

 

  

 


