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I. WSTĘP  

 

 

Szanowni Państwo! 

Spełniając ustawowy obowiązek, przedstawiam Państwu raport o stanie Gminy 

Waśniów za rok 2020. Raport opracowany w związku z wymogiem art. 28aa ustawy z dnia  

8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713).  

 Raport daje możliwość pokazania pełnego spektrum działań podejmowanych na rzecz 

rozwoju naszej gminy, zobrazowania skali oraz stopnia zaawansowania wykonania uchwał 

Rady Gminy, budżetu Gminy,  inwestycji oraz programów. Dokument zawiera informacje o 

stanie nieruchomości, edukacji, pomocy społecznej, służbie zdrowia, działalności instytucji 

kultury, a także innych działań podejmowanych na rzecz naszej gminy.  

 Informacje zawarte w raporcie podzielone są na obszary tematyczne szczególnie 

znaczące z punktu widzenia jakości życia mieszkańców. Podstawą opracowania Raportu są 

dokumenty sporządzone przez pracowników urzędu oraz jednostek organizacyjnych.  

 W naszej gminie, chociaż niewielkiej, dzieje się bardzo wiele, a Raport scala wiedzę o 

działalności za 2020 rok i jest podstawą do obiektywnej, opartej na faktach oceny.  

 Dziękuję Wszystkim, którzy przyczynili się do jego powstania.   

 

 

 

      Z wyrazami szacunku  

Krzysztof Gajewski  

     Wójt Gminy Waśniów  

 

 

 

 

 

 

 

 

Raport o Stanie Gminy za rok 2020 opracował zespół pracowników Urzędu Gminy w 

Waśniów oraz pracowników jednostek organizacyjnych Gminy.   
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II. INFORMACJE OGÓLNE 

1. Ogólna charakterystyka gminy Waśniów. 

Historia 

Gmina Waśniów położona jest w północno-wschodniej części województwa 

świętokrzyskiego w pobliżu miasta Ostrowiec Świętokrzyski. Waśniów należy do 

najstarszych miejscowości w województwie świętokrzyskim. Jego geneza sięga XI wieku, 

jednak pierwsze ważniejsze wzmianki o Waśniowie występują w dokumencie nadania dla 

klasztoru w Trzemesznie, wydanym w roku 1145 przez Mieszka III Starego. 

Należy wspomnieć, że tereny gminy należą do najbogatszych, jeśli chodzi o dworki 

szlacheckie i należące do nich cenne kompleksy parkowe jest ich aż dziewięć, a sześć 

utrzymanych w jeszcze dobrym stanie. Do najwybitniejszych mieszkańców gminy, 

zaliczamy jednego z największych XVII-wiecznych wieszczów Wespazjana 

Kochowskiego, urodzonego w miejscowości Strupice- Gaj. W Garbaczu w XIX wieku 

mieszkał jeden z największych polskich filozofów Józef Gołuchowski. W Janowice stoi 

rodzinny dom legendarnego dowódcy partyzanckiego oddziału Armii Krajowej mjr Jana 

Piwnika „Ponurego”. 

Zabytki 

Gmina Waśniów obfituje w cenne zabytki architektury sakralnej, czego przykładem jest 

Kościół pod wezwanie św. Jana Chrzciciela w Grzegorzowicach. Usytuowana na cyplu 

wysokiej skarpy Świątynia składa się z dwóch części, starszej wzniesionej z kamienia 

polnego w stylu romańskiej rotundy z półkolistą absydą. Drugą część świątynnej nawy 

dobudowano w 1624 roku. W pobliżu Kościoła znajduje się stary cmentarz malowniczo 

wkomponowany w kompleks leśny. W Waśniowie znajduje się Kościół murowany z 

kamienia w stylu późno renesansowym z 1656 roku. Ołtarz główny w prezbiterium 

pochodzi z drugiej połowy XVIII wieku, składa się z prześwitów, bramek oraz rzeźb. 

Równie pięknym jest Kościół w Mominie wybudowany w stylu gotyckim. Interesujące są 

również świątynie w Nagorzycach i Skoszynie, ze względu na swą współczesną 

architekturę. Na Górze Witosławskiej znajduje się zabytkowa XVIII wieczna drewniana 

kapliczka. 

Gospodarka 

Obszar gminy obejmuje 111,29 km2 (11129 ha), z czego 80,6% stanowią użytki rolne, w 

których dominują grunty orne zajmujące 8173 ha. Lasy na terenie gminy zajmują 

powierzchnie 1646 ha, czyli 14,8% ogólnego obszaru. Gminę charakteryzuje się bogatą 

rzeźbą terenu związaną z budową Gór Świętokrzyskich. Wysokiej jakości gleby ( I,II,III- 

klasa) sprawiają, że wiodącą branżą gminy jest rolnictwo. W południowo zachodniej części 

gminy znajduje się Jeleniowski Park Krajobrazowy. Gmina liczy 29 sołectw, z których rolę 

ośrodka administracyjno-usługowego pełni Waśniów. W gminie zarejestrowane są 

działalności gospodarcze, usługowo-handlowe, transportowe, remontowo-budowlane, dwa 

punkty weterynaryjne oraz zakład piekarniczy. Gmina Waśniów położona jest wzdłuż drogi 

wojewódzkiej nr 751. 

W skład Gminy Waśniów wchodzi 29 sołectw: Boksyce, Boleszyn, Czajęcice, Czażów, 

Dobruchna, Garbacz, Grzegorzowice, Janowice, Jeżów, Kotarszyn, Kraszków, Milejowice, 
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Momina, Nosów, Pękosławice, Piotrów, Prusinowice, Roztylice, Sarnia Zwola, Skoszyn, 

Sławęcice, Strupice, Stryczowice, Śnieżkowice, Waśniów, Wojciechowice, Worowice, 

Wronów, Zajączkowice. 

Rada Gminy liczy 15 radnych, w 2020 roku odbyło się 9 sesji Rady Gminy na których 

zostało podjęte 85 uchwał.  

Rys. 1 Obszar Gminy Waśniów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W Gminie jest 2323 gospodarstw rolnych w tym: 

a) 2218 gospodarstw rolnych o powierzchni  poniżej 15 ha, 

b) 63 gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 15 ha do 20 ha, 

c) 36 gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 20 ha do 50 ha, 

d) 5 gospodarstwa rolne o powierzchni powyżej 50 ha do 100 ha, 

e)  1  gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 100 ha. 

Na terenie Gminy Waśniów w 2019 roku ok. 178 podmiotów prowadziło działalność 

gospodarczą.  

 

Przynależność Gminy:  

1. Uchwałą Nr II/11/96  Rady Gminy w Waśniowie z dnia 25 marca 1996r. przystąpiła do 

Związku Gór Świętokrzyskich, 
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2.Uchwałą Nr I/7/2001 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 28 marca 2001r. przystąpiła do 

Stowarzyszenia Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego, 

3. Uchwałą Nr XX/99/2008 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 24 czerwca 2008r. 

przystąpiła do Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania pn. Stowarzyszenie Rozwoju 

Wsi Świętokrzyskiej. 

 

Turystyka 

Teren gminy leży na północ od grzbietu Pasma Jeleniowskiego. Większą część obszaru 

zajmuje Dolina Waśniowska należąca do ciągu dolin przylegających do głównego trzonu 

Gór Świętokrzyskich. W zachodniej części znajduje się Wzniesienie Grzegorzowskie, 

wśród których można zauważyć bardzo ciekawy przełom rzeki Dobruchny z udziałem 

zbiorowisk jodłowo-bukowych. 

Południowa część zajmuje północne stoki Pasma Jeleniowskiego aż po drugą stronę 

grzbietu, gdzie znajduje się Park Krajobrazowy. Granica gminy przebiega w pobliżu 

wzniesień G. Wesołówka 468mnp. G. Witosławska 491m np. G. Skoszyńska 453m np. 

Teren leży w dorzeczu Kamiennej. Odwadniają go dopływy Kamionki i Świśliny: 

Węgierka, Pokrzywianka i Dobruchna. Przez teren Gminy Waśniów przebiegają dwa 

oznakowane szlaki turystyczne, czerwony – szczytami Pasma Jeleniowskiego, czarny - 

prowadzący ze Szczytniaka przez Grzegorzowice do Nowej Słupi. W miejscowości Nowy 

Skoszyn znajduje się prowadzone przez księdza Jana Mikosa Schronisko im.” Św. Brata 

Alberta”, dla samotnych rolników. 

Demografia 

Wykaz ludności wg stanu 31. 12 .2020r.  

Sołectwa 
Liczba 

Mieszkańców 

 

 

 

Boksyce  153  

Boleszyn 385  

Czajęcice  318  

Czażów  134  

Dobruchna  233  

Garbacz  322  

Grzegorzowice  419  

Janowice  111  

Jeżów  251  

Kraszków  129  

Kotarszyn  224  

Milejowice  100  

Momina  148  
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Nosów  249  

Nowy Skoszyn  613  

Pękosławice  165  

Piotrów  178  

Prusinowice  161  

Roztylice  336  

Sarnia Zwola  256  

Sławęcice  107  

Strupice  102  

Stryczowice  177  

Śnieżkowice  315  

Waśniów  461  

Wojciechowice  103  

Worowice  99  

Wronów  303  

Zajączkowice  238  

 6790  

 

Przyrost naturalny  

 2018 2019 2020 

Urodzenia 67 47 78 

Zgony 85 91 94 

 

Seniorzy stan na 31.12.2020r.  

 Kobiety  Mężczyzny  

60+ 955 742 
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Przedział wiekowy  

Przedział wiekowy  Liczba osób 

0-6 440 

7-18 883 

19-60 3770 

60+ 1697 

 

III. Informacje Finansowe 

 

Schemat budżetu GMINY WAŚNIÓW według uchwały  Nr XV/98/2019  

z dnia 30 grudnia 2019r. 

Wyszczególnienie Kwota Wyszczególnienie kwota 

1 2 3 4 

Dochody budżetu 34.098.648,00 Wydatki budżetu 35.598.648,00 

Przychody budżetu 2.400.000,00 Rozchody budżetu 900.000,00 

OGÓŁEM 36.498.648,00 OGÓŁEM 36.498.648,00 

   

Dokonane w ciągu roku zmiany  budżetowe spowodowały, że budżet na dzień 31 grudnia 2020 

roku  po stronie: 

1.  planowanych dochodów budżetowych stanowi  kwotę …………..   37.867.832,70 zł; 

2. planowanych  wydatków budżetowych stanowi kwotę …………...   41.101.809,36 zł; 

 

Schemat budżetu po zmianach wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku. 

 

 

Wyszczególnienie Kwota Wyszczególnienie Kwota 

1 2 3 4 

Dochody budżetu 37.867.832,70 Wydatki budżetu 41.101.809,36 

Przychody budżetu 4.576.522,76 Rozchody budżetu 1.342.546,10 

OGÓŁEM 42.444.355,46 OGÓŁEM 42.444.355,46 
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Zestawienie zwiększeń i zmniejszeń budżetu w 2020r. 

 

 

1. Dochody budżetowe. 

Planowane po zmianach dochody budżetowe wynoszą 37.867.832,70 zł i zostały wykonane w 

kwocie  38.000.974,41 zł tj. 100,35 %   w tym: 

- dochody bieżące na plan 35.625.010,96 zł zostały wykonane w kwocie 36.051.531,96 zł tj. w 

101,20 %; 

- dochody majątkowe na plan 2.242.821,74 zł zostały wykonane w kwocie  1.949.442,45 zł tj. 

w 86,92 %,    w tym:  dochody ze sprzedaży majątku na plan 0,00 zł zostały wykonane w kwocie 

58.416,80 zł.   

Pełną realizację dochodów budżetowych za  2020 r. według  pełnej szczegółowości klasyfikacji 

budżetowej przedstawia załącznik Nr 1 do „sprawozdania…”; 

 

Realizacja dochodów według źródeł przedstawia się następująco:    

Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % (kol.4:3) % udział w 

dochodach 

wykonanych 

1 2 3 4 5 6 

1. Podatki i opłaty lokalne w 

tym: 

3.078.477,00 3.150.353,51 102,33 8,29 

1.1. z podatku od 

nieruchomości 

600.000,00 630.983,09 105,16 X 

1.2. z podatku rolnego 1.225.150,00 1.321.170,59 107,84 X 

1.3. z podatku leśnego 66.194,00 65.722,20 99,29 X 

1.4. z podatku od środków 

transportowych 

60.000,00 76.348,00 127,25 X 

2. Udziały w podatkach 

stanowiących dochód 

budżetu państwa 

2.816.022,00 2.740.800,23 97,33 7,21 

Wyszczególnienie Kwota Wyszczególnienie Kwota 

1 2 3 4 

Dochody budżetu +3.769.184,70 Wydatki budżetu +5.503.161,36 

Przychody budżetu +2.176.522,76 Rozchody budżetu +442.546,10 

OGÓŁEM     +5.945.707,46 OGÓŁEM     +5.945.707,46 
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3. Pozostałe dochody 

budżetowe (woda, ścieki ) 

1.862.248,10 2.301.115,76 123,57 6,06 

 Razem dochody własne  7.756.747,10 8.192.269,50 105,57 21,56 

4. Dotacje celowe i środki UE 

w tym: 

14.884.918,96 14.243.871,68 95,69 37,49 

 - bieżące 13.203.749,66 12.914.498,47 97,81 X 

 - majątkowe w  tym: 1.681.169,30 1.329.373,21 79,07 X 

5. Subwencja ogólna 13.324.811,00 13.323.811,00 99,99 35,06 

6. Fundusz Dróg 

Samorządowych 

1.202.698,00 1.543.258,00 128,32 4,06 

7. Środki Rządowego 

Funduszu Inwestycji 

lokalnych plus odsetki 

11,63 

696.273,00 696.284,63 100,00 1,83 

8. Rządowy Fundusz 

Przewozów Autobusowych 

2.384,64 1.479,60 62,05 0,00 

 Ogółem dochody budżetu 

gminy za  2020r. 

37.867.832,70 38.000.974,41 100,35 100,00 

 

2. Zaległości  

Ogólny stan zaległości  na początek roku 2020 stanowił kwotę 2.041.491,14 zł, a na 

koniec 2020r. zaległości wynoszą 2.218.693,95 zł (bez naliczonych odsetek) i wzrosły o kwotę   

177.202,81 zł. Zaległości wzrosły między innymi z tytułu podatku od nieruchomości od osób 

prawnych, opłat za śmieci oraz świadczeń alimentacyjnych. 

Zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych wynoszą 583.168,80 zł. 

W 2020r. umorzono zaległości podatkowych w kwocie  -       19.242,98 zł w tym:  

- podatek od nieruchomości                         -        6.183,98 zł; 

- podatek rolny                                             -        5.887,00 zł; 

- podatek leśny                                             -             22,00 zł; 

- podatek od środków transportowych         -        7.029,00 zł: 

- odsetki                                                       -            121,00 zł; 

W zakresie likwidacji zaległości   Referat Finansów Urzędu Gminy w Waśniowie podjął 

następujące działania: 

1) wystawiono  upomnienia na zaległe należności od osób fizycznych: w zobowiązaniu 

pieniężnym (492 szt. na kwotę 84.879,72 zł),   w   dochodach z mienia komunalnego, 

2) wystawiono  upomnienia na zaległe należności od osób prawnych w podatku rolnym, od 

nieruchomości i od środków transportowych -7 upomnień na łączną kwotę 13.636,00 zł,  



10 

 

3) wystawiono tytuły wykonawcze i skierowano do egzekucji do Urzędów  Skarbowych (228 

szt. na ogólną kwotę 44.441,50 zł). 

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy. 

Podatek rolny …………………………………  –    521.564,03 zł; 

Podatek od nieruchomości …………………… -      380.599,19 zł; 

Podatek od środków transportowych …….......  -      102.245,58 zł; 

Razem  ……………………………………..… -   1.004.408,80 zł; 

Skutki udzielenia ulg i zwolnień wynikające z Uchwał Rady Gminy  obliczone za okres 

sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych). 

Podatek od nieruchomości …………….…….. –  118.726,79  zł; 

Podatek od środków transportowych …….….. -      3.060,00   zł; 

Razem ……………………………………….. –  121.786,79  zł; 

Ogółem skutki   w budżecie gminy za 2020r. –  1.126.195,59  zł. 

 

3. Wydatki budżetowe. 

Planowane po zmianach wydatki budżetowe wynoszą  41.101.809,36 zł i zostały zrealizowane 

w kwocie 32.402.283,48 zł tj. w 78,83  %. 

Realizację wydatków według pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2 do 

„sprawozdania … „. 

 

Struktura wydatków budżetu według ich rodzajów. 

Lp. Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie 

Kwota % Kwota % 

1 2 3 4 5 6 

1. Wydatki bieżące 35.060.722,02 85,30 28.621.381,01 88,33 

2. Wydatki majątkowe 6.041.087,34 14,70 3.780.902,47 11,67 

Ogółem wydatki 41.101.809,36 100,00 32.402.283,48 100,00 

 

Zrealizowane   wydatki    budżetowe   za  2020 roku mieszczą się w planie określonym 

Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta. 

Spełniony jest wymóg art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych który stanowi „Na 

koniec roku budżetowego  wykonane   wydatki   bieżące   nie mogą być wyższe niż 

wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę  z lat ubiegłych i wolne środki”  
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Realizacja wydatków według jednostek budżetowych GMINY WAŚNIÓW 

Jednostka Plan Wykonanie % 

(kol.4:3) 

Zobowiązania na 31 grudnia 

2019 

Ogółem w tym: 

wymagalne 

1 2 3 4 5 6 

Centrum Usług 

Wspólnych 

1.033.900,00 664.596,74 64,28 28.757,53  

PSP Waśniów 3.129.093,67 2.648.653,61 84,65 307.373,65 - 

PSP im. Mjr Jana 

Piwnika Ponurego 

w Mominie 

 

2.642.462,46 

 

2.263.080,91 

 

85,64 

 

252.584,50 

- 

GOPS Waśniów 12.773.493,00 12.688.750,91 99,34 55.262,01 - 

UG Waśniów 21.522.860,23 14.137.201,31 65,68 259.744,61 - 

RAZEM 41.101.809,36 32.402.283,48 78,83 903.722,30 - 

  

Analizując wykonanie wydatków należy stwierdzić, że ponoszono wydatki: 

1)  na zadania o charakterze obowiązkowym w tym: 

a)  Izby rolnicze, § 2850 – wpłaty  gmin  na  rzecz  izb  rolniczych  w  wysokości  2 %   

uzyskanych   wpływów z podatku rolnego – art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 

r.  o   izbach   rolniczych   (tekst   jednolity Dz. U. z 2018 r.,  poz. 1027) – 26.288,16 zł, 

b) Zadania w zakresie pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku (tj. Dz. 

U. z 2020r., poz.1876, z późniejszymi zmianami). Wykonane   wydatki  w zakresie pomocy 

społecznej (dz.852) i rodziny (855) stanowią   kwotę 12.762.618,21 zł i jest   to   największy    

wskaźnik wykonanych wydatków bieżących budżetu gminy, który wynosi 44,59 % ogółem 

wykonanych wydatków bieżących.  Opieka   społeczna i rodzina finansowana była środkami: 

- własnymi gminy w kwocie – 1.081.404,53 zł,  

- dotacje celowe  na zadania zlecone w kwocie – 10.951.277,95 zł, 

- dotacje celowe na zadania własne w kwocie -         729.085,73 zł, 

- środki Funduszu Pracy - 850,00 zł. 

c) Zadania w zakresie oświaty i wychowania – ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie 

oświaty ( tekst jednolity   Dz. U. z  2020r., poz. 1327 z późniejszymi zmianami)  w   tym   

zadania   w   zakresie   dokształcania i doskonalenia nauczycieli zgodnie z ustawą z dnia 26 

stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2019 r.,  poz. 2215). Wydatki bieżące na 

oświatę wyniosły  kwotę 7.592.421,03 zł (2019r. - 7.915.210,15 zł, zmniejszenie o kwotę 

322.789,12 zł) (dz.750, r.75085, dz.801 i 854) i stanowią 26,53 % ogółem wykonanych 

wydatków bieżących. Oświata finansowana była: 
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- środkami własnymi w kwocie  - 1.093.487,36 zł, (2019r.-1.263.972,45 zł, zmniejszenie o 

kwotę 170.485,09 zł), 

- otrzymanej subwencji oświatowej w kwocie – 6.199.351,00 zł, (2019r. - 6.353.488,00 zł, 

zmniejszenie o kwotę - 154.137,00 zł), 

- środkami z dotacji celowej na wychowanie przedszkolne – 182.679,85zł, ( 2019r. - 186.136,01 

zł, zmniejszenie o kwotę 3.456,16 zł), 

- dotacja celowa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w kwocie – 57.719,46 zł, 

( 2019r. - 42.501,05 zł, zwiększenie o kwotę 15.218,41 zł), 

- dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów w kwocie – 59.183,36 zł 

(2019r. - 69.112,64 zł, zmniejszenie o kwotę – 9.929,28 zł). 

d) Wydatki   poniesione na drogi publiczne i wewnętrzne stanowią 7,14 % wydatków 

budżetu.  Wydatki  w kwocie 2.312.806,69 zł finansowane były: 

- środkami własnymi w kwocie –1.534.913,17 zł, 

- środkami  z   Funduszu Dróg Samorządowych na podstawie złożonych wniosków w kwocie 

– 704.976,00 zł, 

- środkami z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie – 34.018,00 zł, 

- środki z pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej z Miasta i Gminy Nowa 

Słupia – 38.899,52 zł. 

Zestawienie tabelaryczne wydatków poniesionych na przebudowę, odbudowę i remonty dróg 

Lp Nazwa drogi 
Długość 

Odcinka 
Wartość  Dofinansowanie 

1 
Remont drogi gminnej nr 

393020T w msc. Sławęcice 
850 mb 279.528,02 zł 

Fundusz Dróg Samorządowych: 

153 747,00 zł 

 

2 

Remont drogi gminnej nr 

393010T w msc. Nosów - 

Kotarszyn 

1180 mb 367 819,55 zł 

Fundusz Dróg Samorządowych: 

220 439,00 zł 

 

3 
Remont drogi nr 393015T 

w msc. Mirogonowice 
1163 mb 553.337,40 zł 

Fundusz Dróg Samorządowych: 

330 790,00 zł 

 

4 

Modernizacja obejmująca 

przebudowę drogi w msc. 

Sarnia Zwola 

150 mb 87.890,00 zł 

Urząd Marszałkowski. Środki 

ochrony gruntów rolnych i 

leśnych 

34.018,00 zł 

5 

Modernizacja obejmująca 

przebudowę drogi w msc. 

Garbacz 

135 mb 75.330,00 zł Środki własne 
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6 

Modernizacja obejmująca 

przebudowę drogi nr 

393086T w msc. Piotrów 

155 mb 56 991,87 Środki własne 

7 

Modernizacja obejmująca 

przebudowę drogi gminnej 

nr 393072T w msc. Nowy 

Skoszyn 

350 mb 116 698,56 
Miasto i Gminy Nowa Słupia 

38.899,52 

RAZEM: 3 983,00mb 1 537.595,40 
RAZEM DOFINANSOWANIE 

777.893,52 

 

e). Zadania  w   zakresie   kultury   zgodnie   z   ustawą   z   dnia   25   października   1991 roku 

o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 194 z 

późniejszymi zmianami). 

f). Zadania w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminach zgodnie z ustawą z dnia 13 

września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2020r.,  poz. 

1439 z późniejszymi zmianami ). 

g) Zadania   w   zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt oraz opieki nad bezdomnymi 

zwierzętami zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (tj. Dz. U. z  2020r. 

poz. 638 z późn.zm.).  Poniesiono na ten cel wydatki w kwocie 36.076,04 zł.  

h). Zadania w zakresie prowadzenia bibliotek  zgodnie z ustawą z dnia 27 czerwca 1997 roku 

o bibliotekach (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 1479). 

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zleconych gminie. 

Plan dochodów i wydatków po zmianach na zadania zlecone wynosi  11.981.036,66  zł i został 

wykonany po stronie dochodów i wydatków w kwocie 11.902.899,53 zł tj. w 99,35 % w tym: 

- środki Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach – plan 60.764,00 zł, wykonanie 60.693,54 

zł, 

- środki Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego – plan 11.886.446,66 zł, wykonanie 

11.814.879,99 zł, 

- środki Głównego Urzędu Statystycznego w kiecach – plan 33.826,00 zł, wykonanie 27.326,00 

zł. 

Realizację zadań zleconych zawiera załącznik Nr 1 i 2  do „sprawozdania…”. 

Zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu 

terytorialnego. 

Na podstawie porozumień z Województwem Świętokrzyskim Gmina realizowała 

przedsięwzięcie pn.: „Modernizacja obejmująca przebudowę drogi w msc. Sarnia Zwola na dł. 

150 mb”. Wartość zadania 87.890,00 zł, dofinansowanie 34.018,00 zł. 

Zadania przejęte przez Gminę do realizacji w drodze porozumienia między jednostkami 

samorządu terytorialnego. 
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Uchwałą Nr VIII/50/2019 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 6 czerwca 2019r. przejęte zostało 

zadanie od Powiatu Ostrowieckiego polegające na  zarządzaniu publicznymi drogami 

powiatowymi w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w granicach 

administracyjnych Gminy Waśniów w latach 2019-2023.  W przedmiotowej sprawie nie doszło 

do zawarcia porozumienia pomiędzy jednostkami.  

Wykonanie   wydatków   związanych   z   pomocą   finansową   realizowaną   na podstawie 

porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego. 

W 2020r. udzielono pomocy finansowej w formie  dotacji celowej w kwocie 270.384,87 zł  dla: 

1. Powiatu Ostrowieckiego  w kwocie 265.384,87 zł na  dofinansowanie:   

1) przewozów autobusowych  o charakterze użyteczności publicznej w zakresie  publicznego 

transportu zbiorowego w  liniach komunikacyjnych  przebiegających przez Gminę Waśniów  

na podstawie umowy Nr Or. I.032.33.2020 z dnia 24.02.2020r. w kwocie 11.199,66 zł.  Łączna 

wartość zadania wyniosła 90.258,04 zł w tym: 

- 67.858,71 zł – dofinansowanie Wojewody Świętokrzyskiego w formie dopłaty do ceny usługi, 

- 11.199,66 zł – pomoc finansowa Gminy Waśniów, 

- 11.199,67 zł – środki własne Powiatu Ostrowieckiego. 

2) przewozów autobusowych  o charakterze użyteczności publicznej w zakresie  publicznego 

transportu zbiorowego w  liniach komunikacyjnych  przebiegających przez Gminę Waśniów  

na podstawie umowy Nr Or. I.032.214.2020 z dnia 02.09.2020r. w kwocie 29.179,93 zł.  Łączna 

wartość zadania wyniosła 338.585,22 zł w tym: 

- 280.225,28 zł – dofinansowanie Wojewody Świętokrzyskiego w formie dopłaty do ceny 

usługi, 

- 29.179,93 zł – pomoc finansowa Gminy Waśniów, 

- 29.180,01 zł – środki własne Powiatu Ostrowieckiego. 

Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 6.253,07 została zwrócona w styczniu 2021r. 

3) zadania pn. .”Remont drogi powiatowej Nr 0655T od km 0+900 do km 1+470 i od km 1+650 

do km 2+700 wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową Nr 0654T w miejscowości Nosów”. 

Wartość zadania 471.934,02 w tym: 

- 235.967,00 zł – dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych, 

- 176.975,26 zł – pomoc finansowa Gminy Waśniów, 

- 58.991,76 zł – środki własne Powiatu Ostrowieckiego. 

4) zadania pn. "Remont drogi wewnętrznej na działce numer ewidencyjny 33 w miejscowości 

Piotrów, Gmina Waśniów”. Wartość zadania 83.553,90 w tym: 

- 41.776,95 zł – pomoc finansowa Gminy Waśniów, 

- 41.776,95 zł – środki własne Powiatu Ostrowieckiego. 

2. Gminy Chmielnik w powiecie rzeszowskim z   przeznaczeniem   na   usuwanie   skutków    

nawałnicy w infrastrukturze drogowej w kwocie 5.000,00 zł. 
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Otrzymaliśmy, też pomoc finansową od Miasta i Gminy Nowa Słupia na zadanie pn. 

„Modernizacja obejmująca przebudowę drogi gminnej nr 393072T w msc. Nowy Skoszyn na 

odcinku 350 mb w km od 0+477 do 0+827”. Wartość zadania 116 698,56 zł w tym: 

- środki z pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej z Miasta i Gminy Nowa 

Słupia – 38.899,52 zł, 

- środki własne Gminy Waśniów – 77.799,04 zł. 

Największe wykonanie wydatków w stosunku do założonego  planu wystąpiło w 
następujących działach: 

1) 751 -Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz   

         sądownictwa-99,88% 

2) 855- Rodzina-99,16% 

3) 720-Informatyka-96,66% 

4) 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-93,27% 

Najniższe wykonanie wydatków w stosunku do założonego planu wystąpiło w dziale: 

1) 926 Kultura fizyczna-  -7,32% 

2) 757-Obsługa długu publicznego-35,05% 

3) 710-Działalność usługowa-35,37% 

4) 600-Transport i łączność-39,73% 

Wydatki związane z bezdomnością zwierząt poniesione w  2020 roku: 

- JANIK (przyjmowanie bezdomnych  zwierząt do schroniska)- 27.600,00 

- BACUTIL(wywożenie i utylizacja odpadów kat.1)- 999,00 

- BARY( usługi weterynaryjne)- 7.477,04 

  OGÓŁEM: 36.076,04 

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem  

środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego 

Lp. Nazwa programu Plan wg 

uchwały 

V/98/2019 z 

dnia 

30.12.2019r. 

Zwiększenia Zmniejszenia Plan na 

31.12.2020r. 

 WYDATKI   MAJĄTKOWE  

1. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 

w gminie Waśniów – Etap III (2017-2020) 

 (dz.010 r.01010) 

686.215,00 150.000,00 0,00 836.215,00 

2. Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii 

na obiektach prywatnych współfinansowanych 

ze środków Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 

2014-2020 - program - pn. "Ekoenergia w 

Gminach Obrazów, Wilczyce, Sadowie, 

Wojciechowice, Waśniów" 2017-2019 (dz.400 

r.40005 zmieniony na dz.900, r.90005) 

1.100.000,00 332.372,82 0,00 1.432.372,82 
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3. Kompleksowa i wieloaspektowa Rewitalizacja 

Gminy Waśniów (2018-2023) (dz.921, r.92109) 

15.205,00 0,00 0,00 15.205,00 

4. Dofinansowanie projektu pn. "Poprawa 

infrastruktury edukacyjnej wraz z 

doposażeniem w  Szkole Podstawowej w 

Boleszynie" realizowanego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020 (dz.801, r.80101) 

190.256,00 39.744,00 0,00 230.000,00 

5. Dofinansowanie projektu pn. "Rozwój 

infrastruktury sportowo-edukacyjnej przy 

Publicznej Szkole Podstawowej w Nowym 

Skoszynie" realizowanego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020 (dz.801, r.80101) 

198.436,00 41.564,00 0,00 240.000,00 

6. Realizacja projektu dofinansowanego z 

Regionalnego Programu Operacyjnego 

"Ośrodek Wsparcia Dziennego szansą na 

pomoc osobom potrzebującym z Gminy 

Waśniów" (2019-2022) (dz.852,r.85203) 

550.000,00 0,00 550.000,00 0,00 

7.  Głęboka termomodernizacja budynków 

użyteczności publicznej w Gminie Waśniów 

(2020-2022) (dz.700,r.70095) 

0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 

 Razem wydatki majątkowe 2.740.112,00 613.680,82             550.000,00 2.803.792,82 

WYDATKI   BIEŻĄCE 

8. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci 

Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego 

(dz.720, r.72095) 

0,00 136.620,56 0,00 136.620,56 

 Razem wydatki bieżące 0,00 136.620,56 0,00 136.620,56 

 OGÓŁEM 2.740.112,00 750.301,38 550.000,00 2.940.413,38 

 

4. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich. 

Wydatki bieżące 

1) Zadania pozostałe: 

1.1.Uchwałą Nr VIII/50/2019 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 6 czerwca 2019r. przejęte 

zostało zadanie od Powiatu Ostrowieckiego polegające na  zarządzaniu publicznymi drogami 

powiatowymi w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w granicach 

administracyjnych Gminy Waśniów w latach 2019-2023. Planowana wartość zadania 

818.147,00 zł. W przedmiotowej sprawie nie doszło do zawarcia porozumienia pomiędzy 

jednostkami.  

1.2. Zimowe utrzymanie dróg gminnych zadanie dwuletnie 2019-2020r.  Wartość planowanego 

zadania zgodnie z zawarta umową 126.360,00 zł. Zadanie zrealizowane, nie przekroczono  

planowanych na ten cel wydatków w 2020r. 
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1.3. Zimowe utrzymanie dróg gminnych zadanie dwuletnie 2020-2021r.  Wartość planowanego 

zadania zgodnie z zawarta umową 137.160,00 zł. Zadanie będzie realizowane jeszcze w 2021r. 

nie przekroczono z tego tytułu planowanych na ten cel wydatków w 2020r. 

1.4. Trwałość projektu pn. „Rewitalizacja Centrum Osady Gminnej Waśniów”. Trwałość 

projektu do 2020r. Nie ponoszono wydatków w 2020r. 

1.5. Program zwiększenia dostępności do świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji 

wśród mieszkańców Gminy Waśniów. Program był realizowany w latach 2016 -2020. Ze 

względu na pandemię spowodowaną COVID 19 w 2020 poniesiono wydatki na ten cel w 

kwocie 2.507,50 zł. Programem objętych zostało 9 osób. Wykonywano takie zabiegi jak: Solux,  

Laser, Galwanizacja, DD, Tens, Elektroterapia,  Elektrodiagn., MGT, Masaż częściowy, Masaż 

cały, UD. 

1.6. Trwałość    projektu    ,,Poprawa   stanu   technicznego   dróg    szutrowych     na    terenie 

Gminy Waśniów w miejscowościach: Boksyce Boleszyn, Dobruchna, Stryczowice, Garbacz, 

Nowy Skoszyn" w ramach PROW(2018-2023).  Nie ponoszono wydatków w 2020r. 

1.7. Trwałość projektu ,,Poprawa stanu technicznego dróg szutrowych na terenie Gminy 

Waśniów - droga gminna Nr 393057 T Grzegorzowice V na długości 548,50 mb w ramach 

PROW (2018-2023). Nie ponoszono wydatków w 2020r. 

1.8. Trwałość projektu ,,Poprawa stanu technicznego dróg szutrowych na terenie Gminy 

Waśniów -droga gminna Nr 393012T Jeżów-Zajączkowice o długości 1687 mb w ramach 

PROW (2018-2023). Nie ponoszono wydatków w 2020r. 

1.9. Trwałość projektu pn.,,e - świętokrzyskie Budowa Systemu  Informacji  Przestrzennej 

Województwa Świętokrzyskiego" 2016-2020. Nie ponoszono wydatków w 2020r. 

1.10. Trwałość projektu pn. "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury  Informatycznej JST"     

2016-2020. Nie ponoszono wydatków w 2020r. 

1.11. Dostęp LEX Samorząd Terytorialny (2020-2023) – nie ponoszono wydatków w 2020r.  

1.12. Świadczenie usług opieki autorskiej Systemu PUMA (2017-2021). Wartość umowy 

60.516,00 zł.  Umowa zawarta do dnia 30.05.2021r. płatność miesięczna 1.476,00 zł, roczna 

17.712,00 zł. 

1.13. Świadczenie usług opieki autorskiej Systemu EDICTA (2017-2021). Wartość umowy 

20.500,00 zł.  Umowa zawarta do dnia 30.05.2021r. płatność miesięczna 500,00 zł, roczna 

6.000,00 zł. 

1.14. Konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego na obszarze Gminy Waśniów w roku 

2019-2021. Umowa zawarta na okres dwóch lat na kwotę 156.337,92 zł. Płatność roczna 

78.168,96 zł, miesięczna 6.514,08 zł. 

1.15. Najem lokalu użytkowego o pow. 83,27 m2 ul. Rynek 25 w Waśniowie (2019-2021). 

Umowę zawarto. 

1.16. Wykonanie usługi geodezyjnej polegającej na wydzieleniu działki zajętej pod drogę, 

oznaczonej numerem ewidencyjnym nr 54 położonej w Sarniej Zwoli, Gmina Waśniów (2019-

2020) – zadanie zrealizowane. 
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1.17. Rozgraniczenie nieruchomości w miejscowości Nowy Skoszyn. Zadanie zrealizowane. 

1.18.Transport i odbiór odpadów komunalnych (2019-2020). Zadanie zrealizowane. Zawarto 

umowę Nr 6/2020 z 2.01.2020 na kwotę 788.832,00 zł i aneks Nr 1 z 25.11.2020r. na kwotę 

70.000,20 zł.  Wartość umowna stanowi kwotę 858.832,20. Poniesiono wydatki w kwocie 

848.746,16 zł w tym: w 2020r. 821.659,76 zł w styczniu 2021 (za odbiór grudniowy) 27.086,40 

zł. 

1.19. Opłata serwisowa i abonamentowa za prowadzenie "e-sesji" 2018 -2021. Do chwili 

obecnej nie zawarto umów w przedmiotowej sprawie. 

1.20. Remont drogi powiatowej Nr 0655T od km 0+900 do km 1+470 i od km 1+650 do km 

2+700 wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową Nr 0654T w miejscowości Nosów. Zadanie 

zrealizowane. Wartość zadania 471.934,02 w tym: 

- 235.967,00 zł – dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych, 

- 176.975,26 zł – pomoc finansowa Gminy Waśniów, 

- 58.991,76 zł – środki własne Powiatu Ostrowieckiego. 

1.21. Trwałość projektu – Przedszkolaki „Mominiaki” – radosne i twórcze dzieciaki 2019 -

2020. Prowadzony jest oddział przedszkolny w Publicznej Szkole Podstawowej w Mominie. 

1.22. Trwałość projektu "Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego" 

(e-Pracownie WŚ) 2019-2023. Pracownia informatyczna w PSP w Mominie, nie ponoszono 

wydatków w 2020r.   

1.23. Trwałość projektu "Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego" 

(e-Pracownie WŚ) 2019-2023.  Pracownia informatyczna w PSP w Waśniowie, nie ponoszono 

wydatków w 2020r.   

1.24. Trwałość projektu pn. "Budowa i doposażenie obiektu hali  sportowej wraz z 

modernizacją  wielofunkcyjnego boiska na terenie Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum 

im. mjr. Jana Piwnika "Ponurego" w Mominie" 2019-2023. Nie ponoszono wydatków w 2020r. 

1.25. Trwałość projektu pn."Głęboka modernizacja energetyczna wraz z wymianą wyposażenia 

na energooszczędne budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Waśniów" 2019-

2023. Nie ponoszono wydatków w 2020r. 

1.26. Trwałość projektu pn. " Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie 

Waśniów - Etap III" 2019 -2023. Nie ponoszono wydatków z tego tytułu w 2020r.  

1.27. Trwałość projektu pn."Głęboka modernizacja energetyczna  budynków użyteczności 

publicznej na terenie Gminy Waśniów" 2020-2024. Nie ponoszono wydatków w 2020r. 

1.28. Wykonanie mapy z projektem podziału działek nr 116/2,116/4,115/2 i 144 w Nowym 

Skoszynie  (2018-2019). Przedłużono termin realizacji zadania do 2021r. 

1.29. Przeprowadzenie czynności ustalenia przebiegu granicy pomiędzy działką Nr 120 a 121/1 

w miejscowości Czajęcice. Zadanie zrealizowane za kwotę 4.850,00 zł. 

1.30. Usługa polegająca na dostarczeniu łącza internetowego dla potrzeb budynków 

użyteczności publicznej (2020-2023). Zadanie jest realizowane. Zawarto umowę. 
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1. 31. Wykonanie usługi geodezyjnej polegającej na wydzieleniu działki zajętej pod drogę, 

oznaczonej numerem ewidencyjnym nr 55/3 położonej w Sarniej Zwoli, Gmina Waśniów 

(2019-2021). Zadanie  w trakcie realizacji. 

1.32. Wznowienie znaków granicznych i  ustalenie granic  działek dla nieruchomości  położonej 

w  obrębie 0014 Nowy Skoszyn, działka nr 658 i Nr 650, w obrębie 0023 Waśniów działka nr 

185 (2020-2021). Zadanie w realizacji. 

1.33. Wznowienie znaków granicznych i/lub wyznaczenie punktów granicznych i/lub ustalenie 

granic działek wraz z wydzieleniem części nieruchomości zajętej pod drogą publiczną wraz z 

poboczem  dla nieruchomości położonej w obrębie 0001 Boksyce, miejscowość Sławęcice 

będącej w posiadaniu Skarbu Państwa w zarządzie Gminy Waśniów oznaczonej w ewidencji 

gruntów jako działka nr 152 (w części od punktu granicznego pomiędzy działkami 147/3 i 293 

w stronę działki nr 290) (2020-2021). Zadanie w realizacji. 

1.34. Przeprowadzenie  audytu wewnętrznego w Gminie Waśniów 2020-2021. Zawarto umowę  

z audytorem. Umieszczono plan audytu na stronie BIP Gminy Waśniów. Obecnie prowadzony 

jest audyt w Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Waśniowie. 

1.35. Przeprowadzenie czynności ustalenia przebiegu granic pomiędzy działką nr 100 a działką 

nr 102 położonymi w obrębie 0002 Boleszyn (2020-2021). Zadanie w realizacji. 

1.36. Przeprowadzenie czynności ustalenia przebiegu granic pomiędzy działką nr 116 i 101 a 

działką nr 115 położonymi w obrębie 0003 Czajęcice (2020-2021). Zadanie w realizacji. 

1.37. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (2020-2021). Zawarto umowę z 

wykonawcą wyłonionym w drodze zamówienia publicznego na kwotę 845.721,00  zł. Usługi 

świadczone będą w 2021r. 

1.38. Wykonanie usługi geodezyjnej polegającej na ustaleniu granic nieruchomości, 

oznaczonej numerem ewidencyjnym nr 108/2 położonej w Milejowicach, Gmina Waśniów 

(2020-2021). Zadanie w realizacji. 

1.39. Przygotowanie projektów decyzji celu publicznego i o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu (2020-2022). Zadanie będzie realizowane w cyklu rocznym. 

1.40. Trwałość projektu "zdalna Szkoła+" w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej umowa 

o powierzenie grantu nr 6612155889 oraz  nr 2519/2020  z dnia 29.04.2020r. – Urząd Gminy 

w Waśniowie (2020-2021). Nie ponoszono wydatków. 

1.41. Trwałość projektu "zdalna Szkoła+" w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej umowa 

o powierzenie grantu nr 6612155889 oraz  nr 2519/2020  z dnia 29.04.2020r. Urząd Gminy w 

Waśniowie (2020-2021). Nie ponoszono wydatków. 

1.42. Trwałość projektu "zdalna Szkoła+" w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej umowa 

o powierzenie grantu nr 6612155889 oraz  nr 2519/2020  z dnia 29.04.2020r. Publiczna Szkoła 

Podstawowa im. mjr  Jana Piwnika "Ponurego" w Mominie  (2020-2021). Nie ponoszono 

wydatków. 

1.43.Trwałość projektu "zdalna Szkoła+" w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej umowa 

o powierzenie grantu nr 6612155889 oraz  nr 2519/2020  z dnia 29.04.2020r. Publiczna Szkoła 

Podstawowa  w Waśniowie  (2020-2021). Nie ponoszono wydatków. 
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1.44. Opracowanie analizy ryzyka dla ujęć wody w Kowalkowicach, Waśniowie i Piotrowie 

zlokalizowanych na terenie gminy Waśniów oraz opracowanie i złożenie wniosku o 

ustanowienie stref ochronnych obejmujących teren ochrony bezpośredniej oraz teren ochrony 

pośredniej (2020-2021). Zawarto umowę na kwotę 8.118,00 zł. 

1.45. Remont dróg gminnych nr 393003T, oraz 393049T w msc. Nowy Skoszyn o łącznej 

długości 2125mb (2020-2021). Zadanie po przetargu z dofinansowaniem z Funduszu Dróg 

samorządowych. 

1.46. Dostawa, wdrożenie i opłata licencyjna oprogramowania e-Zamawiający 2020-2021. 

Zadanie będzie realizowane w 2021r.  

Wydatki majątkowe w tym: wydatki na zadnia roczne i programy wieloletnie. 

Planowane po zmianach wydatki majątkowe w kwocie   6.041.087,34 zł  zostały wykonane w 

kwocie 3.780.902,47 zł tj. w 62,59 % w tym: 

- wydatki na zadania roczne na plan  1.601.771,52 zł, zostały wykonane w kwocie 956.300,37 

zł tj. w 59,70 % (załącznik Nr 3 do sprawozdania..), 

- wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne na plan 3.885.385,82 zł zostały wykonane w 

kwocie 2.363.284,60 zł tj. w  60,82 % (załącznik Nr 3 do sprawozdania), 

- planowane dotacje celowe na wydatki majątkowe w kwocie 548.930,00zł zostały przekazane 

w kwocie 461.317,50 zł tj. w 84,04 % (załącznik Nr 3 do sprawozdania), 

- planowano dofinansowanie  zakup  samochodu  oznakowanego  dla  potrzeb  Komendy  

Powiatowej   Policji w Ostrowcu w  kwocie 5.000,00 zł. Nie doszło do zawarcia umowy.  

(dz.754, r. 75404 – załącznik 3 do sprawozdania). 

5. Wydatki majątkowe 

1) Programy, projekty lub zadania wieloletnie związane z programami realizowanymi z 

udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej: 

1.1. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Waśniów – etap III”. W 

ramach projektu wbudowano 211 szt. fabrycznie nowych przydomowych oczyszczalni 

ścieków. Zadanie zrealizowane 

1.2. „Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na obiektach prywatnych 

współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego 2014-2020 - program - pn. "Ekoenergia w Gminach Obrazów, Wilczyce, 

Sadowie, Wojciechowice, Waśniów" zadanie "Dostawa i montaż kolektorów słonecznych, 

instalacji fotowoltanicznych na terenie Gminy Waśniów w systemie "zaprojektuj i 

wybuduj"2017-2020. Zadanie zakończone w 2020r. Na terenie Gminy Waśniów wykonano 42 

instalacje fotowoltaiczne oraz 25 instalacji solarnych. Złożony został wniosek o płatność 

końcową ze środków RPO WŚ. 

1.3. „Kompleksowa i wieloaspektowa Rewitalizacja Gminy Waśniów (2018-2023)”. W 2018r. 

został złożony wniosek o dofinansowanie zadania ze środków RPO WŚ. Projekt znajduje się 

na liście rezerwowej. Wartość projektu 4.209.017,00 zł. 
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1.4. Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Waśniów 

(2020-2022). Złożony został wniosek o dofinansowanie ze środków RPO WŚ. Wniosek 

przeszedł ocenę formalną. Wnioskiem objęto budynki: 

1) Szkoły Podstawowej w Boleszynie, 

2) Oczyszczalni ścieków w Pękosławicach, 

3) Stacji uzdatniania wody w Piotrowie.  

Wartość zadania 3.000.000,00 zł. 

2) Zadania pozostałe. 

2.1. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Waśniów – Etap IV 

(2019-2021). W ramach tego projektu wybudowanych będzie 100 szt. fabrycznie nowych 

przydomowych oczyszczalni ścieków. Zadanie finansowane z wpłat ludności, pożyczki z 

WFOSiGW w Kielcach oraz środków z budżetu Gminy Waśniów. Termin zakończenia 

31.03.2021r. 

2.2. Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Witosławicach (2020-2021) Zadanie zrealizowane w 2021r. Wartość zadani 

840.090,00   W tym środki: 

- budżetu Gminy Waśniów 370.090,00 zł, 

- województwa świętokrzyskiego 20.000,00 zł, 

- NFOŚiGW 320.000,00 

- WFOŚiGW 40.000,00 zł, 

- Komendanta  Głównego  Państwowej  Straży   Pożarnej   z   siedzibą    w   Warszawie 

90.000,00 zł. 

2.3. Realizacja projektu dofinansowanego z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pn.  

"Ośrodek Wsparcia Dziennego szansą na pomoc osobom potrzebującym z Gminy Waśniów" 

(2019-2021). Zadanie planowane do realizacji ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji 

Lokalnych w kwocie 696.273,00 zł oraz środków z budżetu Gminy Waśniów. Trwają prace 

związane z przygotowaniem dokumentacyjnym zadania. 

2.4. Budowa garażu dla OSP Momina wraz z przygotowaniem dokumentacyjnym (2018-2020). 

Zadanie zrealizowane za kwotę 201.996,00 zł. 

2.5. Modernizacja obejmująca przebudowę drogi  gminnej nr 393012T w msc. Zajączkowice 

na długości 936mb od  km 0+000 do km 0+936 (2020-2021). Wyłoniono wykonawcę w drodze 

zamówienia publicznego z którym zawarto umowę. Zadanie współfinansowane z Funduszu 

Dróg Samorządowych. 

2.6. Modernizacja obejmująca przebudowę drogi  gminnej nr 393001T w msc. Grzegorzowice 

na długości 600mb od km 0+000 do km 0+600 (2020-2021). Wyłoniono wykonawcę w drodze 

zamówienia publicznego z którym zawarto umowę. Zadanie współfinansowane z Funduszu 

Dróg Samorządowych. 
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6. Dotacje udzielane z budżetu GMINY WAŚNIÓW. 

W 2020 roku zaplanowano w budżecie gminy Waśniów dotacje: 

1)  podmiotowe, 

2) celowe na wydatki bieżące i majątkowe. 

Planowane  dotacje  podmiotowe  na  plan   2.636.944,00 zł    zostały  przekazane  w  kwocie    

2.445.105,53  zł  w tym: 

- oświata – jednostki publiczne - 2.010.385,00  (plan) 1.846.213,53 (wykonanie), co daje 

91,83  %  wykonania planu dotacji, 

- oświata – jednostki niepubliczne – 81.559,00  (plan)  53.892,00 (wykonanie), co daje 66,08  

%       wykonania planu dotacji, 

 - instytucje kultury-545.000,00 (plan) , 545.000,00 (wykonanie), co daje 100  % wykonania 

planu   dotacji. 

Są to dotacje dla: 

1) Osób fizycznych prowadzących publiczne szkoły podstawowe wraz z oddziałami 

przedszkolnymi,  

2) Fundacji prowadzącej niepubliczny punkt przedszkolny, 

3) dwóch gminnych instytucji kultury. 

Planowane  dotacje  celowe   na   plan  999.644,53 zł zostały przekazane w kwocie 810.499,39 

zł tj. w 81,08 % w tym: 

-  dotacje celowe na wydatki majątkowe na plan kwocie 548.930,00 zł zostały przekazane w 

kwocie 461.317,50 zł, 

- dotacja celowa na wydatki bieżące w kwocie 450.714,53 zł została przekazana w  kwocie 

349.181,89 zł. 

 Realizację planowanych i przekazanych dotacji  przedstawia załącznik Nr 2 i 3 do 

„sprawozdania …”. 

7. Zobowiązania.  

Kwota długu Gminy Waśniów  na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi 2.700.000,00 zł z tytułu 

zaciągniętego kredytu.  

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2020r. nie wystąpiły. 

Łączna kwota długu Gminy WAŚNIÓW na dzień 31.12.2020r. stanowi  7,11 % 

wykonanych dochodów ogółem budżetu. 

W 2020r. poniesiono wydatki na zadłużenie gminy w kwocie 928.741,10 zł tj. 2,44 % 

wykonanych dochodów budżetowych za 2020r.   w tym: 

- zapłata odsetek od kredytu w kwocie ………. –    28.741,10 zł; 

- spłata rat kredytu ..………………….….…….  – 900.000,00 zł;  
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8. Poręczenia i gwarancje. 

W  2020 roku  nie udzielano z budżetu gminy  żadnych poręczeń i gwarancji. 

9. Przychody i rozchody budżetu. 

Przychody w kwocie 4.913.621,64  zł pochodzące z:  

- wolnych środki o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych  

3.300.000,00 zł, 

- spłaty pożyczki udzielonej w 2019r. dla OSP w Garbaczu w kwocie – 300.000,00 zł, 

- spłaty pożyczki krótkoterminowej udzielonej dla PSP w Nowym Skoszynie prowadzonej 

przez osobę fizyczną w kwocie - 337.098,88 zł, 

- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie – 953.024,36 zł, 

- niewykorzystanych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach 

publicznych  w kwocie  

  - 23.498,40 zł. 

Rozchody w kwocie 1.803.833,23 zł: 

- spłaty rat  kredytu -  900.000,00 zł, 

- pożyczka krótkoterminowa dla PSP w Nowym Skoszynie prowadzonej przez osobę fizyczną 

w kwocie – 461.287,13 zł,  

- pożyczka dla PSP w Boleszynie prowadzonej przez osobę fizyczną w kwocie – 442.546,10 

zł, 

Na podstawie złożonych wniosków przez: 

- Publiczną Szkołę Podstawową w Nowym Skoszynie prowadzoną przez osobę fizyczną w 

związku z realizacją przedsięwzięcia pn. ” Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy 

Publicznej Szkole Podstawowej w Nowym Skoszynie" realizowanego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, 

- Publiczną Szkołę Podstawową w Boleszynie prowadzoną przez osobę fizyczną w związku z 

realizacją przedsięwzięcia pn. „Poprawa infrastruktury edukacyjnej wraz z doposażeniem w  

Szkole Podstawowej w Boleszynie" realizowanego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, 

Rada Gminy w Waśniowie uchwałą Nr XV/98/2019r. z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie 

uchwalenia budżetu Gminy Waśniów na 2020r.  określiła maksymalną wysokość pożyczek 

udzielanych w 2020r. zmienionej uchwałami: 

- Nr XVII/123/2020 z dnia 22 kwietnia 2020r.  

- Nr XXIII/174/2020 z dnia 11 grudnia 2020r. 

do kwoty 950.000,00 zł w tym: udzielane przez Wójta na okres nie przekraczający roku 

budżetowego 2020r. do kwoty 507.453,90 zł.  Spłaty pożyczki w 2020r. dokonała PSP w 

Nowym Skoszynie prowadzona przez osobę fizyczną   w   kwocie   337.098,88 zł, natomiast 

kwota 124.188,25 zł została umorzona. Natomiast PSP w Boleszynie prowadzona przez osobę 
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fizyczną  wystąpiła z pismem informując, że w związku trwającymi  procedurami kontrolnymi 

istnieje prawdopodobieństwo, że środki wpłyną w I kwartale 2021r. wnioskując  o przedłużenie 

terminu spłaty do dnia 31 marca 2021r.  Uchwałą Rady Gminy w Waśniowie z dnia 11 grudnia 

2020r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020r. zwiększono rozchody  

budżetu o kwotę 442.546,10 00 zł. W paragrafie 4 tejże uchwały upoważniono Wójta do 

udzielania pożyczek do kwot wyżej określonych. 

Spłata kredytu wraz z odsetkami odbywała się w terminach wynikających z zawartych umów. 

Budżet objęty WPF jest: 

1. w latach 2021 – 2023 budżetem nadwyżkowym, która zostanie przeznaczona na spłatę 

zaciągniętego kredytu i spłatę planowanej do zaciągnięcia pożyczki na przydomowe 

oczyszczalnie ścieków, 

2. w 2024r. budżetem zrównoważonym. 

Kwoty planowanych w WPF wydatków bieżących mają pokrycie w dochodach bieżących, co 

odpowiada dyspozycji art.242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst 

jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późniejszymi zmianami). 

Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w 

latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową dla Gminy Waśniów (dopuszczalny wskaźnik 

spłaty zobowiązań w latach) wynosi: 

- w 2021r. 5,52 %, 

- w 2022r. 5,83 %, 

- w 2023r. 5,76 %, 

- w 2024r. 3,04 %. 

Oznacza to, że Gmina Waśniów posiada zdolność kredytową.   

10. Dochody i wydatki realizowane  na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001r. prawo     ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2020r.,  poz. 1219 z późn. 

zm.) 

Dochody  realizowane na podstawie przepisów o których mowa powyżej ujęto w budżecie w 

dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.  

Dochody wykonane ogółem  - 37.266,89 zł w tym: 

Rozdział 90019 § 0690 –   2.466,89 zł; 

Rozdział 90026 § 2460 -  34.800,00 zł. 

Wydatki wykonane ogółem – 63.584,00 zł w tym: 

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,  

Rozdział 90019 § 6230 - 26.000,00 zł.  

Środki wykorzystano na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska 

polegającej na wymianie  urządzenia grzewczego w budynkach mieszkalnych położonych na 
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terenie Gminy Waśniów zgodnie z uchwałą Nr XLIV/251/2018 Rady Gminy Waśniów z dnia 

22 lutego 2018r. Dofinansowano wymianę trzynastu  piecy. 

Rozdział 90026 § 4300 – 37.584,00 zł. 

Środki wykorzystano na   usuwanie elementów zawierających  azbest. 

Plan i wykonanie dochodów i wydatków  według załącznika nr 1 i 2 do „sprawozdania …”. 

11. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na 

funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi. 

W § 8 uchwały Nr XV/98/2019r. z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu 

Gminy Waśniów na 2020r. zmienionego uchwałami:  

- Nr XVI/104/2020 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 11 lutego 2020r. w sprawie 

wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020r. 

- Nr XXII/163/2020 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 25 listopada 2020r. w sprawie 

wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020r. 

ustalono dochody w kwocie 920.383,00 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 920.383,00 zł na funkcjonowanie systemu 

gospodarki odpadami  komunalnymi.    

Uzyskane wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowią kwotę 

759.627,27 zł.         Koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi to 

kwota 867.588,62 zł. Zaległości 123.168,91 zł  i uległy zwiększeniu w porównaniu do 2019r. 

(79.132,58) zł  o kwotę 44.036,33 zł , nadpłaty 3.345,24 zł uległy zwiększeniu w porównaniu 

do 2019r ( 1.290,28 zł) o kwotę 2.054,96 zł.  Naliczone odsetki na dzień 31.12.2020r. od 

zaległości stanowią kwotę 9.833,65 zł. 

W zakresie likwidacji zaległości podjęte zostały następujące działania: 

1) wystawiono upomnienia na zaległe należności – 303 szt. na kwotę 43.778,77 zł, 

2) wystawiono tytuły wykonawcze i skierowano do egzekucji do Urzędu Skarbowego – 131 

szt. ma kwotę 19.852,80 zł. 

Plan i wykonanie dochodów i wydatków  według załącznika nr 1 i 2 do „sprawozdania …”. 

12. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Uchwałą Nr XV/100/2019r. Rady Gminy w Waśniowie z dnia 30 grudnia 2019r. uchwalony 

został i przyjęty Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i 

Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Waśniów na 2020r. Zmiany Programu dokonano 

Uchwałą  Nr XVI/104/2020 z dnia 11 lutego 2020r. 

W 2020 roku uzyskano wypływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 

kwocie 97.062,98 zł, poniesiono wydatki na realizację programu w kwocie 46.238,90 zł. 

Planowane wpływy – 90.000,00 zł, 

Wykonanie              -  97.062,98 zł, 

Ponadplanowe dochody – 7.062,98 zł. 
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Planowane wydatki 113.498,40 zł, (niewykorzystane środki z 2019r. w kwocie 23.498,40 zł 

wprowadzone do budżetu gminy uchwałą Nr XVI/104/2020 z dnia 11 lutego 2020r.) 

Wykonanie                  46.238,90 zł, 

Niewykonane wydatki 67.259,50 zł 

Niewykorzystane środki  w kwocie 74.322,48 zł (7.062,98+67.259,50) wprowadzone do 

budżetu gminy uchwałą Nr XXV/189/2021 z dnia 17 lutego 2021r. 

13. Ustalenie wyniku wykonania budżetu. 

Wynik wykonania budżetu za 2020 rok przedstawia się następująco: 

Kwota osiągniętych dochodów budżetowych …………………….. –   38.000.974,41 zł; 

Kwota wykonanych wydatków budżetowych …………………….. –  32.402.283,48 zł; 

Wynik wykonania budżetu za 2020 rok to nadwyżka w kwocie  -     5.598.690,93 zł; 

przy planowanym deficycie w kwocie ………….……………….  -     3.233.976,66 zł; 

14. Fundusz sołecki. 

Rada   Gminy Waśniów Uchwałą Nr V/28/2019 z dnia 30 stycznia 2019r, nie wyraziła zgody 

na wyodrębnienie w budżecie gminy Waśniów funduszu sołeckiego w 2020 roku.  

15. Jednostki budżetowe Gminy Waśniów prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 

7 września 1991r.  o  systemie  oświaty,  nie  posiadają  wydzielonych  rachunków  dochodów 

o  których  mowa w art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.   o finansach publicznych. 

16. Skutki w budżecie spowodowane COVID – 19 

Na podstawie uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020r. w sprawie wsparcia na 

realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M.P. z 2020r. poz. 

662) Gmina Waśniów otrzymała kwotę 696.273,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji 

Lokalnych. Środki były lokowane na lokacie od których naliczono odsetki w 2020r. w kwocie 

11,63 zł. Razem środki do dyspozycji 696.284,63 zł które  Gmina przeznaczy na zadanie pn.   

"Ośrodek Wsparcia Dziennego szansą na pomoc osobom potrzebującym z Gminy Waśniów". 

  Zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek ZUS za marzec, kwiecień i maj 2020r. 

Nazwa forma prawna Kwota 

1 2 3 

Centrum Usług Wspólnych jednostka budżetowa 30.853,97 

PSP Waśniów jednostka budżetowa 85.869,72 

PSP im. Mjr Jana Piwnika Ponurego w 

Mominie 

jednostka budżetowa 75.086,27 

GOPS Waśniów jednostka budżetowa 29.555,12 

UG Waśniów jednostka budżetowa 90.620,71 



27 

 

GOKiS w Waśniowie instytucja kultury 17.904,14 

GBP w Waśniowie instytucja kultury 7.038,70 

RAZEM 336.928,63 

 

Ubytek dochodów w 2020r. wynikający z przeciwdziałania COVID – 19 

Lp. Rodzaj należności umorzenia obniżenie  stawek odroczenie 

terminu płatności 

1. Wpływy z podatku od 

nieruchomości 

6.075,98 0,00 0,00 

2. Wpływy z podatku rolnego 149,00 0,00 0,00 

3. Wpływy z podatku od środków 

transportowych 

6.264,00 0,00 0,00 

4. Opata za wodę 0,00 247.400,87 0,00 

5. Najem 2.190,67 0,00 0,00 

6. Użytkowanie wieczyste 0,00 0,00 1.806,02 

 Razem 14.679,65 247.400,87 1.806,02 

 OGÓŁEM UBYTEK DOCHODÓW W 

2020R. 

263.886,54 

 

Wydatki poniesione w 2020r. na przeciwdziałanie COVID-19 

Lp. Wyszczególnienie Razem 

wykonanie z 

tego 

finansowane środkami z: 

 budżetu 

państwa 

Funduszu 

Pracy 

środków UE budżetu 

gminy 

1. Zakup komputerów 

„zdalna szkoła”  

135.918,16 0,00 0,00 134.620,56 1.297,60 

2. 500 + dla nauczycieli 32.000,00 32.000,00 0,00 0,00 0,00 

3. Program „Wspieraj 

Seniora” 

23.609,00 18.887,00 0,00 0,00 4.722,00 

4. Asystent rodziny 850,00 0,00 850,00 0,00 0,00 

5. zakup środków 

dezynfekujących w tym 

między innymi, stacje 

dezynfekujące, 

ozonatory, rękawiczki, 

maseczki, termometry, 

płyny, urządzenie 

pomieszczeń do 

kwarantanny itp.  

104.440,14    104.440,14 
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 Razem  296.817,30 50.887,00 850,00 134.620,56 110.459,74 

 

17.  Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy WAŚNIÓW według stanu na dzień 

31.12.2020r. 

Wartość rzeczowych aktywów trwałych  na dzień  31.12.2020r. stanowi kwotę 97.611.695,87 

zł. 

Gmina posiada: 

a) 50 akcji w  Rolno -Spożywczym Rynku Hurtowym S.A ul. Lubelska 65, 26-600 Radom 

o wartości łącznej 2.500,00 zł, 

b) 5,58 udziałów w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów "Janik" Sp. z.o.o. ul. 

Borowska 1, 27-415 Janik o wartości 76.200,00 zł 

Dochody  uzyskane  w 2020r. z tytułu wykonywania posiadanych praw stanowią kwotę  

107.737,37 zł.  

18. Gminne jednostki z osobowością prawną. 

1) Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Waśniowie. 

Na terenie Gminy Waśniów działa Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w skład, którego 

wchodzą: 

- Ośrodek Zdrowia w Waśniowie, 

- Ośrodek Zdrowia w Garbaczu. 

Ze sprawozdania obejmującego okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. wynika, że planowane 

przychody z działalności w kwocie  2.425.620,00 zł. zostały wykonane w kwocie 2.436.638,45 

zł tj. w 100,45%, zaś planowane koszty w kwocie  2.425.620,00 zł. zostały wykonane w kwocie 

2.379.369,82 zł tj. w 98,09%.  Podatek dochodowy CIT 153,00 zł.  Wynik finansowy za 2020r. 

to zysk w kwocie 57.115,63 zł. Rok 2017r. zamknął się  stratą w kwocie 126.334,60 zł, za  

2018r. strata w kwocie 43.507,64 zł, za 2019r. zysk w kwocie 20.184,15 zł. 

Jednostka posiada środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym w łącznej  kwocie 

213.624,38 zł. 

Należności na dzień 31.12.2020r. stanowią kwotę 201.771,16 zł w tym: należności wymagalne 

1.163,20 zł, zobowiązania wynoszą 62.268,06 zł. Na dzień 31.12.2020r. nie występują 

zobowiązania wymagalne.  

2) Gminne Instytucje Kultury.  

Na terenie Gminy Waśniów działają  dwie instytucje kultury: 

- Gminna Biblioteka Publiczna w Waśniowie oraz, 

- Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Waśniowie. 

Analizując wykonanie przychodów i kosztów w stosunku do planu, należy stwierdzić że ich 

realizacja w 2020r. była znacznie ograniczona z powodu  pandemii spowodowanej COVID 19.  

Zaplanowane na 2020r. środki dla tych instytucji zapewniły  prawidłową realizację  zadań. 
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Dotacje podmiotowe przekazane w 2020r. z budżetu Gminy Waśniów dla tych instytucji 

zostały wykorzystane: 

- przez Gminną Bibliotekę Publiczną w 100 % tj. w kwocie 135.000,00 zł, 

- przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Waśniowie na plan 410.000,00 zł w kwocie 

363.567,31 zł. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 46.432,69 zł została zwrócona do 

budżetu gminy.  

Nie występują zobowiązania i należności wymagalne. 

 

IV. INWESTYCJE 

Infrastruktura drogowa w gminie obejmuje 120,83 km z czego 108,78 km dróg 

asfaltowych. Długość czynnej sieci wodociągowej wynosi 172,58 km do której włączone są 

1616 przyłącza. Na układ sieci wodociągowej składają się: 

- trzy ujęcia wody: Piotrów, Waśniów, Kowalkowice; 

- dwie stacje uzdatniania wody: Piotrów, Kowalkowice; 

- cztery przepompownie wody: Nowy Skoszyn, Milejowice, Roztylice, Kraszków; 

- trzy zbiorniki wyrównawcze: Śnieżkowice, Pękosławice, Kowalkowice. 

Gmina realizuje sprzedaż wody do dwóch ościennych gmin. 

Na terenie gminy funkcjonuje oczyszczalnia ścieków w Pękosławicach do której poprzez sieć 

kanalizacyjną o długości 16,53km kierowane są ścieki z Waśniowa, Strupic, Śnieżkowic, 

Piotrowa i Pękosławic. Do kanalizacji włączone są 207 posesji. Na sieci kanalizacyjnej 

zabudowane są dwie przepompownie.  

Gmina posiada także oczyszczalnię ścieków która obsługuje osiedle po byłym PGR 

Mirogonowice do której podłączone jest 14 lokalizacji w tym dwa budynki wielorodzinne. 

Gospodarkę ściekową na terenie gminy uzupełniają 674 przydomowe oczyszczalnie ścieków. 

  

Gmina Waśniów w 2020r zrealizowała następujące zadania inwestycyjne: 

 

1. „BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE 

GMINY WAŚNIÓW - ETAP IV”. 

Dla zadania dofinansowanie uzyskano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej. 

W ramach projektu na terenie Gminy wybudowano 100 przydomowych oczyszczalni ścieków 

typu SBR. 

Wartość inwestycji wyniosła 1 771 200,00 zł 

Pożyczka WFOŚiGW wyniosła: 1 190 000,00 zł 

Dofinansowanie wyniosło: 600 000,00 zł 

Przetarg wykonywała firma: EkoFirma Przemysław Gruszka, Ul Waryńskiego 18A, 27-400 

Ostrowiec Świętokrzyski 

Dla 12 wybudowanych sztuk zgodnie z decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 

wymagany był nadzór archeologiczny (6 sztuk) i badania wykopaliskowe (6 sztuk). 

Badania archeologiczne były niezbędne ze względu na zlokalizowanie w sąsiedztwie budowy 

stanowisk archeologicznych (stanowiska wielokulturowe osadniczo-produkcyjne, stanowiska 

produkcyjne dymarskie z okresów wpływów rzymskich wraz ze śladami osadnictwa 

pradziejowego). 
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W trakcie prowadzonych badań zaobserwowano kilka niewielkich śladów osadnictwa z okresu 

prahistorycznego i późnego średniowiecza. 

Obecnie na terenie Gminy będzie wybudowano łącznie 674 przydomowych oczyszczalni 

ścieków.  

Budowa każdej z nich została dofinansowana z środków zewnętrznych. 
 

2. DROGI WYKONANE W RAMACH FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH 
 

W tym: 

a) Remont drogi gminnej nr 393020T w msc. Sławęcice na długości 850mb w km od 

000+0 do 0+850 

Wartość zadania: 256 245,11 zł 

Wartość dofinansowania: 153 747,00 zł 

Długość odcinka: 850 mb 

W ramach zadania wyremontowano 850 metrowy odcinek drogi o szerokości 3 metrów 

nawierzchni asfaltowej plus obustronne pół metrowe pobocza. 

Wykonano nową nawierzchnię bitumiczną o łącznej grubości 9 cm po wcześniejszym jej 

wyrównaniu warstwą ok 6cm wraz z zatopieniem geosiatki, która wzmocniła konstrukcję drogi 

i uniemożliwi pękanie nawierzchni. Następnie wyremontowano pobocza poprzez położenie 

nowego kruszywa, oraz położenia ażurów poziomo na poboczu przy skarpie, tak aby 

uniemożliwić dalsze ich wypłukiwanie. Skarpa została także wzmocniona za pomocą 

krawężnika, oraz ażurów. Na długości 135mb wyremontowano rowy co przyczyniło się do 

poprawnego odwodnienia pasa drogowego. Wyremontowano także skrzyżowanie z drogą 

gminną 393024T. Odcinek został także oznakowany zgodnie z Projektem Organizacji Ruchu 

b) Remont drogi gminnej nr 393010T w msc. Nosów - Kotarszyn na długości 1180mb 

w km od 000+0 do 1+180 

Wartość zadania: 367 399,55 zł 

Wartość dofinansowania: 220 439,00 zł 

Długość odcinka: 1180 mb 

W ramach zadania wyremontowano 1180 metrowy odcinek drogi o szerokości 4 metrów 

nawierzchni asfaltowej plus obustronne pół metrowe pobocza. 

W ramach projektu położono nową nawierzchnię bitumiczną o łącznej grubości 9 cm po 

wcześniejszym jej wyrównaniu warstwą ok 6cm wraz z zatopieniem geosiatki, która wzmocniła 

konstrukcję drogi i uniemożliwia pękanie nawierzchni. Następnie wyremontowano pobocza 

poprzez położenie nowego kruszywa. Na długości 675mb wyremontowano także rowy. 

Dodatkowo wszystkie przepusty na rowach zostały oczyszczone, jeden z nich został 

wyposażony w barieroporęcze chroniące pieszych i poruszających się pojazdami. 

Wyremontowane zostało także skrzyżowanie z drogą gminną 393011T, oraz skrzyżowanie 

dróg gminnych 393076T i 393005T. Odcinek został także oznakowany zgodnie z Projektem 

Organizacji Ruchu. 

c) Remont drogi nr 393015T w msc. Mirogonowice na długości 1163m w km od 

000+0 do 1+163 

Wartość zadania: 551 317,40 zł 

Wartość dofinansowania: 330 790,00 zł 

Długość odcinka: 1163 mb 

W ramach zadania wyremontowano 1163 metrowy odcinek drogi o szerokości zmiennej od 4,5 

do 5metrów nawierzchni asfaltowej plus obustronne pół metrowe pobocza. 
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W ramach projektu położono nową nawierzchnię bitumiczną o łącznej grubości 9 cm po 

wcześniejszym jej wyrównaniu warstwą ok 6cm wraz z zatopieniem geosiatki, która wzmocniła 

konstrukcję drogi i uniemożliwia pękanie nawierzchni. Dodatkowo w miejscach w których 

obrzeże drogi zostało całkowicie zniszczone wykonano nową podbudowę i stabilizację. 

Wyremontowano także pobocza poprzez położenie nowego kruszywa, oraz odtworzono i 

umocniono rów na długości 748m. Wszystkie przepusty na trasie rowu zostały odbudowane. 

Wyremontowane zostało także skrzyżowanie z drogą gminną 393077T. Ważnym elementem 

był także remont dwóch mostów przez które przebiega droga. Mosty zostały wyposażone w 

nowe bariero-poręcze, a cała ich betonowa struktura została uzupełniona zaprawą polimerowo-

cementową typu PCC. Remontowi podlegała także nawierzchnia zatoki autobusowej 

mieszczącej się przy odcinku. Odcinek został także oznakowany zgodnie z Projektem 

Organizacji Ruchu 

 

3. DROGI WYKONANE W RAMACH ŚRODKÓW NA DROGI DOJAZDOWE 

DO GRUNTÓW ROLNYCH 

Gmina Waśniów jak co roku sięgnęła również po środki z budżetu Województwa 

Świętokrzyskiego dla zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych. 

Gmina uzyskała dofinansowanie dla zadania realizowanego w msc. Sarnia Zwola. W ramach 

projektu przebudowano 150m odcinek o wartości ponad 80 tys zł, przy niemal 50% 

dofinansowaniu. 

Dodatkowo Gmina z środków własnych wykonała dwa kolejne odcinki drogowe w msc. 

Garbacz o długości 135m, oraz w msc. Piotrów o długości 155m. 

Wszystkie trzy odcinki zostały gruntownie przebudowane, uzyskały nową podbudowę, 

nawierzchnię asfaltową, oraz nowe pobocza. Odcinki zostały także nowe oznakowanie. 

Łącznie wartość wszystkich wykonanych zadań przekroczyła 207 tys zł.  

 

4. DROGA ŁĄCZĄCA DWIE GMINY 

Gmina Waśniów działając we współpracy z Gminą Nowa Słupia wykonała w 2020 roku remont 

drogi gminnej położonej w msc Nowy Skoszyn. Droga ta zlokalizowana jest na granicy Gmin 

Waśniów i Nowa Słupia i stanowi znaczny skrót dla mieszkańców Nowego Skoszyna, oraz 

Jeleniowa. 

W ramach zadania wyremontowany został 350m odcinek drogi uzyskując nową bitumiczną 

nawierzchnię, oraz pobocza. 

Wartość wykonanych prac przekroczyła 115 tys zł, a koszty zostały podzielone na dwie Gminy. 

Gmina Waśniów sfinansowała 70% inwestycji, natomiast Gmina Nowa Słupia pozostałe 30%.   

 

5. DOPOSAŻENIE SAL MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH 

a) Szkoła w Nowym Skoszynie 

Gmina Waśniów razem z dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Skoszynie Beatą 

Wiącek zrealizowała II etap projektu pn: „Rozwój infrastruktury sportowo-edukacyjnej przy 

Publicznej Szkole Podstawowej w Nowym Skoszynie”. 

W ramach II etapu pracownie matematyczno-przyrodnicze w Szkole otrzymały łącznie 114 

sztuk różnego nowoczesnego wyposażenia dzięki któremu lekcje będą mogły być prowadzone 

na najwyższym poziomie.  
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Są to min: drukarka 3D, mikroskopy, tablety, globusy, modele części człowieka, walizka 

ekobadacza, bryły magnetyczne, klocki logiczne, Tellurium szkolne, Stację pogody, zestawy 

naukowe i wiele wiele innych. 

Wartość tej części projektu to: 29 985,00 zł przy dofinansowaniu: 20 891,50 zł 

Projekt dofinansowano z RPOWŚ - 70% dofinansowania. 

 
b) Szkoła w Boleszynie 

Gmina Waśniów razem z dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Boleszynie Mirosławą 

Nowicką rozpoczęła II etap realizacji projektu pn. „Poprawa infrastruktury edukacyjnej wraz z 

wyposażeniem w Szkole Podstawowej w Boleszynie”. 

W ramach II etapu pracownie matematyczno-przyrodnicze w Szkole otrzymały łącznie 114 

sztuk różnego nowoczesnego wyposażenia dzięki któremu lekcje będą mogły być prowadzone 

na najwyższym poziomie. Będą to min: drukarka 3D, mikroskopy, tablety, globusy, modele 

części człowieka, walizka ekobadacza, bryły magnetyczne, klocki logiczne, Tellurium szkolne, 

Stację pogody, zestawy naukowe i wiele wiele innych. 

Wartość tej części projektu to: 29 985,00 zł przy dofinansowaniu: 20 891,50 zł 

Projekt dofinansowano z RPOWŚ - 70% dofinansowania. 

 

6. DOPOSAŻENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NOWYM SZKOSZYNIE 

Gmina Waśniów wraz ze Szkołą Podstawową w Nowym Skoszynie realizuje projekt pn: 

„Rozwijamy kompetencje kluczowe w PSP w Nowym Skoszynie”.  

Projekt do którego przystąpiła szkoła zakłada przeprowadzenie szkoleń dla kadry 

pedagogicznej, realizację dodatkowych zajęć dla dzieci, oraz doposażenie w dodatkowy sprzęt 

i wyposażenie. 

Szkoła w ramach projektu otrzymała 24 zestawy komputerowe, cztery monitory interaktywne, 

10 biurek komputerowych, podłogę interaktywną, czy inne wyposażenie złużące do 

przeprowadzania zajęć takie jak: Lego Mindstorms, Robot Photon Edu, klocki konstrukcyjne 

Lego, Zestawy szkole Ozobot Bit, czy zestaw Abilix Krypton 2.  

Wyposażenie jest wykorzystywane przez uczniów PSP w trakcie dodatkowych zajęć z 

matematyki, robotyki, fizyki, chemii, oraz języka polskiego i angielskiego. 

Projekt a tym samym zajęcia będą prowadzone przez dwa lata. 

Wartość projektu przy 100% dofinansowaniu wyniosła 333 572,50 zł.  

 

7. DOSTAWA ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO  

Z UKŁADEM NAPĘDOWYM 4x4 (KATEGORIA 2: UTERENOWIONY), DLA 

JEDNOSTKI OSP WITOSŁAWICE 

W ramach zadania do OSP Witosławice dostarczono średni samochód ratowniczo-gaśniczy z 

układem napędowym 4x4 – w wersji uterenowionej.  

Dostarczony samochód ratowniczy to MAN TGM 18.320 z silnikiem o mocy 320KM 

spełniającym normę EURO 6. Posiada zbiornik wody o pojemności 4600L, oraz zbiornik na 

środek pianotwórczy o pojemności 460L. Dodatkowo wyposażono go w oświetlenie typu LED, 

wyciągarkę, czy skrzynię redukcyjną do jazdy w terenie. 

Samochód jest także kompletnie wyposażony w sprzęt ratowniczy min. w narzędzia 

hydrauliczne, armaturę wodno-pianową, zestaw do ratownictwa medycznego, defibrylator, 

pilarki, oraz zestaw ekoczyściciel. 
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Samochód może przewozić 6 osobową załogę, która jadąc do akcji może liczyć na duże leprze 

 warunki pracy: samochód jest wyposażony w klimatyzację, oraz dodatkowe ogrzewanie 

postojowe.  

Wartość zakupu nowego samochodu ratowniczego dla OSP Witosławice to: 840 090,00 zł 

Dofinansowanie: 

1. Gmina Waśniów: 390 090,00 zł (w tym 20 000,00 zł uzyskane z Urzędu 

Marszałkowskiego); 

2. WFOŚiGW: 360 000,00 zł (w tym środki NFOŚiGW); 

3. Środki przyznane przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej: 90 000,00 

zł. 
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8.PODSUMOWANIE 

 

 

V. OCHRONA ŚRODOWISKA 

 

 Gmina Waśniów jest jedną z mniejszych gmin województwa świętokrzyskiego, 

położoną u podnóża gór świętokrzyskich, jest gminą wiejską, z dominującym rolnictwem. 

Położenie jak i przeznaczenie zobowiązuje nas do działań zmierzających do poprawy 

otaczającego nas środowiska. Od lat w gminie prowadzone są działania zmierzające 

do poprawy infrastruktury technicznej (drogi, wodociągi, kanalizacja, obiekty użyteczności 

publicznej), a trzeba pamiętać, że nie tak dawno bo w latach 90 XX wieku prace te były 

rozpoczęte od podstaw. Dzisiaj gmina Waśniów jest w stu procentach zwodociągowana, 

Waśniów, Pękosławice, Piotrów, Strupice korzystają z sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni 

ścieków, w czterech etapach wybudowano 674 przydomowe oczyszczalnie ścieków oraz  wiele 

Lp Nazwa zadania Wartość  Dofinansowanie 

1 
Remont drogi gminnej nr 393020T w msc. 

Sławęcice 
256 245,11 zł 

Fundusz Dróg Samorządowych: 

153 747,00 zł 

 

2 
Remont drogi gminnej nr 393010T w msc. 

Nosów - Kotarszyn 
367 399,55 zł 

Fundusz Dróg Samorządowych: 

220 439,00 zł 

 

3 
Remont drogi nr 393015T w msc. 

Mirogonowice 
551 317,40 zł 

Fundusz Dróg Samorządowych: 

330 790,00 zł 

 

4 
Modernizacja obejmująca przebudowę drogi w 

msc. Sarnia Zwola 
80 200,00 zł 

Urząd Marszałkowski. Środki 

ochrony gruntów rolnych i leśnych 

40 000,00 zł 

5 
Modernizacja obejmująca przebudowę drogi w 

msc. Garbacz 
70 100,00 zł Środki własne 

6 
Modernizacja obejmująca przebudowę drogi nr 

393086T w msc. Piotrów 
56 991,87 Środki własne 

7 
Modernizacja obejmująca przebudowę drogi 

gminnej nr 393072T w msc. Nowy Skoszyn 
116 698,56 Środki własne 

8 
Remonty cząstkowe na terenie Gminy 

Waśniów 
71 073,09 zł Środki własne 

9 
Remont drogi powiatowej nr 0655T w msc. 

Nosów 
468 944,02 zł 

Dofinansowanie Gminy Waśniów 

udzielone Powiatowi: 

176 975,26 zł 

10 
Remont drogi wewnętrznej powiatowej w msc. 

Piotrów 
83 553,90 

Dofinansowanie Gminy Waśniów 

udzielone Powiatowi: 

44 751,40 zł 

11 

Odbiór i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z 

terenu Gminy Waśniów na rok 2020 

858 832,20 zł Środki własne 

12 

Dostawa średniego samochodu ratowniczo-

gaśniczego z układem napędowym 4x4 

(kategoria 2: uterenowiony), dla jednostki OSP 

WITOSŁAWICE 

840 090,00 zł 

Gmina Waśniów: 390 090,00 zł (w 

tym 20 000,00 zł uzyskane z Urzędu 

Marszałkowskiego); 

WFOŚiGW: 360 000,00 zł; 

Środki Komendanta Głównego 

Państwowej Straży Pożarnej:  

90 000,00 zł. 

13 
Projekt „Rozwijamy kompetencje kluczowe w 

PSP w Nowym Skoszynie” 
333 572,50 zł 

Europejski Fundusz Społeczny - 

100% dofinansowania. 
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kilometrów dróg asfaltowych. Skromny budżet gminy nauczył nas pozyskiwania środków 

zewnętrznych na realizacje zadań inwestycyjnych, zwłaszcza tych proekologicznych. 

 Działania na rzecz ochrony środowiska w gminie Waśniów wiążą się ze stosowaniem 

różnorodnych metod na jego rzecz: 

- podejmowanie działań mających na celu pozyskiwania funduszy na ochronę środowiska, 

- podejmowanie działań na rzecz poprawy środowiska naturalnego, 

- wdrażanie rozwiązań służących ochronie środowiska, 

- promowanie ekologicznego trybu życia, 

- wsparcie edukacji ekologicznej i zachowań proekologicznych. 

 Wszystkie zrealizowane zamierzenia inwestycyjne i edukacyjne realizowane w roku 

2020 przez Gminę Waśniów łączą w sobie ww. cele. Do zrealizowanych zadań na rzecz 

ochrony środowiska możemy zaliczyć: 
 

1. Wymiana niskosprawnych źródeł spalania paliw na niskoemisyjne w obiektach sektora 

komunalno – bytowego: 

 Rada Gminy w Waśniowie określiła uchwałą Nr XLIX/251/2018 z dnia 22 lutego 2018 

r. w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej na dofinansowania kosztów inwestycji z zakresu 

ochrony środowiska polegającej na wymianie urządzenia grzewczego w budynkach 

mieszkalnych na terenie gminy Waśniów (Dz. U. Woj. Święt. z dnia 7 marca 2018r. poz. 935) 

zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony 

środowiska polegającej na wymianie urządzenia grzewczego opalanego węglem lub koksem na 

ekologiczne urządzenie grzewcze w budynkach mieszkalnych niewykorzystywanych 

do prowadzenia działalności gospodarczej w ramach realizacji Programu Gospodarki 

Niskoemisyjnej dla Gminy Waśniów. Na podstawie ww. uchwały oraz zgodnie z Zarządzeniem 

Nr 26/2018 Wójta gminy Waśniów z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji do 

spraw sprawdzenia i opiniowania wniosków o dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu 

ochrony środowiska polegającej na wymianie urządzeń grzewczych w budynkach 

mieszkaniowych położonych na terenie gminy Waśniów oraz wzorów dokumentów niezbędnych 

do uzyskania dotacji, a także na podstawie Zarządzenia Nr 146/2020 Wójta Gminy Waśniów z 

dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 26/2018 Wójta Gminy 

Waśniów z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji do spraw sprawdzania i 

opiniowania wniosków o dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska 

polegającej na wymianie urządzenia grzewczego w budynkach mieszkalnych położonych na 

terenie Gminy Waśniów w ramach dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Waśniów oraz 

wzorów dokumentów niezbędnych do uzyskania dotacji przyznano w 2020 r. 13 osobom 

fizycznym dotacje w wysokości 2.000,00 zł na dofinansowanie ww. inwestycji. Nowe piece to 

kotły 5 klasy zgodnie z wymogami PN-EN 303-5:2012, dla 10 spośród nich rodzajem paliwa 

jest węgiel kamienny sortyment groszek, dla 2 - pellet drzewny, dla 1 - gaz z butli gazowej 

zewnętrznej (na terenie gminy nie ma sieci gazowej). Koszt poniesione przez Gminę Waśniów 

na dofinansowanie wymiany kotłów c.o. – 26.000,00zł, efekt ekologiczny – zmniejszenie 

emisji pyłu PM-10 – 522,069 kg/rok, zmniejszenie emisji pyłu PM-2,5 – 504,165 kg/rok, 

zmniejszenie emisji B(a)P – 2,3 kg/rok, efekt edukacyjny – uświadomienie mieszkańcom 

gminy Waśniów wpływie źródeł ciepła na środowisko naturalne w ich otoczeniu, uwypuklenie 

problemy smogu, konieczności spalania dobrego jakościowo paliwa, problem niskiej emisji 

w ramach procedowania uchwały został szeroko skomentowany na komisjach Rady Gminy, 
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sesji oraz na spotkaniu z sołtysami i stronie internetowej. Program prowadzony przez gminę 

służy również promocji równolegle prowadzonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach rządowego programu „Czyste powietrze”, który 

umożliwia pełną termomodernizację budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Projekt jest 

kontynuowany w roku 2021. 

 

2. Przebudowa i modernizacja dróg 

 W 2020 roku poprawiono stan techniczny łącznie 7 odcinków istniejących dróg 

gminnych. W ramach zadań inwestycyjnych „remont dróg”: Sławęcice o długości 0,850 km; 

Nosów - Kotarszyn o długości 1,180 km; Mirogonowice o długości 1,163 km; Sarnia Zwola 

o długości 0,150 km; Garbacz o długości 0,135 km; Piotrów o długości 0,155 km; Nowy 

Skoszyn o długości 0,350 km.  

Wartość wykonanych robót to kwota 1.570.025,58 zł z czego z środków FDS – 44,90%, budżet 

Województwa Świętokrzyskiego – 2,55%, budżet gminy – 52,55%. 

Efekt ekologiczny - ograniczenie zużycia paliwa poruszających się po drogach pojazdów, 

zmniejszenie ilości spalin, ograniczenie ilości pyłów unoszonych w powietrze przez pojazdy 

poruszające się po drogach, wprowadzenie możliwości wyboru krótszych odcinków dojazdu 

do miejsc przeznaczenia. 

 

3. Realizacja gminnego programu usuwania wyrobów zawierających azbest w 2020 roku 

 

W 2020 r. do Urzędu Gminy w Waśniowie wpłynęło 55 szt. wniosków o dofinasowanie 

na realizację transportu i utylizacji odpadów pochodzących z budynków mieszkalnych 

i gospodarczych lub magazynowanych na terenie gminy Waśniów na łączną wielkość odpadów 

zawierających azbest przeznaczonych do utylizacji wynoszącą 11.329,5 m2 o masie 

124.624,5kg. 

 Odpadów zawierających azbest z gminy Waśniów w 2020 r. utylizowano 119,999 Mg 

(tj. 119.999,00 kg).  

W 2020 r. zrealizowano następujące wnioski o dofinasowanie na realizację transportu 

i utylizacji odpadów pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych lub 

magazynowanych na terenie gminy Waśniów: 

1) 19 szt. wniosków , które wpłynęły do tut. Urzędu w 2019 r. i nie zostały zrealizowane 

w 2019 r. obejmowały one łącznie 3.348 m2 odpadów zawierających azbest o masie 

236.828 kg 

2) 24 szt. wnioski, które zostały złożone w tut. Urzędzie w 2020 r. 

Kwota wykonania zadania to wartość 37.3584,00 zł brutto. W ramach zadania łącznie 

zutylizowano 120 Mg odpadów zawierających azbest. 

Odbiorem i transportem do miejsca unieszkodliwienia ww. wyrobów (składowisko  

EKO-AZBEST Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 14, 23-200 Kraśnik, Lasy ul. Jodłowa 70) zajęła się 

firma Prywatne Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „WAGRA” Wacław Ostrowski, 

Wyżnica Kol. 94, 23-251 Dzierzkowice. 

 Gmina Waśniów uzyskała dotację w kwocie 34 800,00 zł netto na Realizację gminnego 

programu usuwania materiałów zawierających azbest na terenie Gminy Waśniów w 2020 r. 

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach  

w ramach umowy dotacji nr 1875/20 z dnia 08.06.2020 r. Na kwotę dotacji składają się środki: 
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1) WFOŚ i GW w Kielcach w kwocie 17.400,00 zł 

2) NFOŚiGW w Warszawie w kwocie 17.400,00 zł 

Do realizacji w 2021 r. pozostało 31 szt. wniosków, których nie zrealizowano  

w 2020 r. na łączną wielkość odpadów zawierających azbest przeznaczonych do utylizacji 

wynoszącą 5.638,5 m2 o masie 62.023,5 kg. 

 

VI. GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
 

1. Podstawa opracowania 

Jednym z zadań gminy jest dokonanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami 

komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w 

zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. 

Analizę sporządza się na podstawie sprawozdań złożonych przez podmioty odbierające 

odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, podmioty prowadzące punkty selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych oraz rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu 

gospodarowania odpadami komunalnymi oraz innych dostępnych danych wpływających na 

koszty systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.  

 

2. Ogólna charakterystyka gospodarki odpadami na terenie Gminy Waśniów 

Gmina Waśniów zorganizowała odbieranie odpadów komunalnych wyłącznie 

od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Gmina Waśniów 

nie przejęła obowiązku odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości niezamieszkałych. 

W 2020 roku odbiorem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu 

Gminy Waśniów i ich zagospodarowaniem zajmowało się przedsiębiorstwo: Remondis  

Sp. z o.o. ul. Zawodzie 16, 02-981 Warszawa Oddział w Ostrowcu Świętokrzyskim  

ul. A. Hedy ps. „Szary” nr 13a, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski. 

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do zbierania następujących rodzajów 

odpadów: 

1) niesegregowanych (zmieszanych )odpadów komunalnych, 

2) papieru i tektury, 

3) szkła, w tym szkła bezbarwnego oraz kolorowego, 

4) tworzyw sztucznych, 

5) opakowań wielomateriałowych, 

6) metali, 

7) odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów 

opakowaniowych ulegających biodegradacji, 

8) odpadów zielonych - powstających w gospodarstwach domowych, 

9) przeterminowanych leków i chemikaliów - powstających w gospodarstwach 

domowych, 

10) zużytych baterii i akumulatorów - powstających w gospodarstwach domowych, 

11) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego - powstających w gospodarstwach 

domowych, 

12) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych - powstających w gospodarstwach 

domowych, 
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13) odpadów budowlanych i rozbiórkowych - powstających w gospodarstwach 

domowych, 

14) zużytych opon - powstających w gospodarstwach domowych. 

 

Właściciele nieruchomości mogą kompostować we własnym zakresie i na własne 

potrzeby odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające 

biodegradacji oraz odpady zielone powstające w wyniku pielęgnacji zieleni, o ile działanie 

to nie powoduje uciążliwości dla otoczenia i negatywnego oddziaływania na środowisko. 

Na terenie Gminy Waśniów w 2020 roku funkcjonował więc następujący system zbiórki 

odpadów: 

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – pojemnik lub worek w kolorze czarnym 

lub szarym oznaczonych napisem „zmieszane” 

b) selektywnie zbierane frakcje: 

- papier –odpady z papieru, w tym odpady opakowaniowe z papieru, odpady z tektury, w tym 

odpady opakowaniowe z tektury - pojemnik lub worek koloru niebieskiego oznaczone 

napisem „papier” 

- szkło – odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła - pojemnik lub worek 

koloru zielonego oznaczone napisem „szkło” 

- metale i tworzywa sztuczne – odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, 

odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych oraz 

odpady opakowaniowe wielomateriałowe - pojemnik lub worek koloru żółtego 

oznaczone napisem „metale i tworzywa sztuczne” 

- odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów - pojemnik 

lub worek koloru brązowego oznaczone napisem „bio” 

Pozostałe odpady komunalne będą odbierane w następujący sposób: 

a) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz 

zużyte opony odbierane były dwa razy w roku sprzed posesji w terminach podanych 

w harmonogramach odbioru odpadów do wiadomości mieszkańców z odpowiednim 

wyprzedzeniem. W każdym innym terminie ww. odpady mogły być dostarczone przez 

właściciela nieruchomości do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, 

b) odpady budowlane i rozbiórkowe, które powstały w wyniku prowadzenia drobnych robót 

niewymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót 

do starosty, mogły być dostarczone przez właściciela nieruchomości do punktu selektywnej 

zbiórki odpadów komunalnych, 

c) odpady niebezpieczne typu baterie wydzielone z odpadów komunalnych wrzucane były 

do znakowanych pojemników rozmieszczonych w wyznaczonych punktach na terenie 

gminy Waśniów: 

- punkty odbioru baterii: Urząd Gminy w Waśniowie, szkoły na terenie gminy 

- punkty odbioru przeterminowanych leków: apteki i ośrodki zdrowia na terenie gminy 

 

Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne wyposażył w pojemniki i worki wszystkie 

nieruchomości zamieszkałe. 

Odpady komunalne zarówno segregowane, jak i niesegregowane (zmieszane) z terenu 

nieruchomości odbierane były co najmniej 1 raz w miesiącu. 
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Podmiotem prowadzącym punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK) w 2020 roku była 

Gmina Waśniów ul. Rynek 24, 27-425 Waśniów.  

Natomiast Remondis Sp. z o.o. ul. Zawodzie 16, 02-981 Warszawa Oddział w Ostrowcu 

Świętokrzyskim ul. A. Hedy ps. „Szary” nr 13A, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, jako 

podmiot wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego na odbiór i zagospodarowanie 

odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Waśniów, zajmował 

się w 2020 r. wyposażeniem, odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych 

dostarczonych we własnym zakresie przez właścicieli wszystkich nieruchomości, na których 

zamieszkują mieszkańcy do PSZOK. PSZOK zorganizowany został na terenie oczyszczalni 

ścieków w miejscowości Pękosławice nr 12A. Czynny był pięć dni w tygodniu, tj. 

od poniedziałku do piątku minimum 5 godzin dziennie (w godzinach od 7:30 do 13:00). 

Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych przyjmował od właścicieli 

nieruchomości selektywnie zbierane odpady, w tym: 

1) papier, tekturę, opakowania z papieru i tektury, 

2) metale, opakowania z metali, 

3) tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, 

4) szkło, opakowania ze szkła, 

5) odpady opakowaniowe wielomateriałowe,  

6) bioodpady, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, 

7) odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych, 

8) przeterminowane leki i chemikalia, 

9) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych  

w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie 

iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i 

strzykawki, 

10) zużyte baterie i akumulatory, 

11) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

12) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

13) zużyte opony- wyłącznie od rowerów, wózków, motocykli i motorowerów oraz od 

pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony w ilości do 8 sztuk na rok na jedno 

gospodarstwo domowe, 

14) odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów, które powstały w wyniku prowadzenia 

drobnych robót budowlanych wykonywanych we własnym zakresie, niewymagających 

pozwolenia na budowę lub na które nie jest wymagane zgłoszenie zamiaru prowadzenia 

takich robót, 

15) odpady tekstyliów i odzieży. 

 

Ilość odpadów odbierana od właścicieli nieruchomości z terenu nieruchomości nie była 

limitowana. 

Od 1 stycznia 2020 r. do 28 lutego 2020 r. obowiązywała stawka opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi ustalona na podstawie uchwały Nr XIV/86/2019 Rady Gminy 

w Waśniowie z dnia 22 listopada 2019 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty (Dz. Urz. Woj. 

Świętokrzyskiego z 2019r. poz. 4601). 
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W tym okresie opłata za gospodarowanie odpadami komunalnych na terenie Gminy Waśniów 

została zróżnicowana w zależności od liczy osób w gospodarstwie domowym i wynosiła: 

 

Tabela nr 1. Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2020r. 

do 28 lutego 2020r. 

 

Liczba osób 

w gospodarstwie 

domowym 

Miesięczna stawka opłaty 

za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

selektywnie zbieranymi 

Podwyższona miesięczna 

stawka opłaty 

za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

nieselektywnie zbieranymi 

(zmieszanymi) 

1 osoba 9 zł 18 zł 

2 osoby 18 zł 36 zł 

3 osoby  27 zł 54 zł 

4 osoby i więcej 36 zł 72 zł 

 

Natomiast od 1 marca 2020 roku opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

uległa zmianie na podstawie uchwały Nr XVI/110/2020 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 

11 lutego 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2020 r. 

poz. 820). Dokonano wyboru jednej metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na terenie Gminy 

Waśniów tj. od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, jako iloczyn stawki 

w przypadku selektywnego sposobu gospodarowania odpadami 13,50 zł i liczby mieszkańców, 

zaś w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie wypełniają obowiązku zbierana 

odpadów komunalnych w sposób selektywny  27,00 zł i liczby mieszkańców. 

 

Tabela nr 2. Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 marca 2020 r. 

 

Liczba osób w gospodarstwie 

domowym 

Miesięczna stawka opłaty 

za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi zbieranymi 

i odbieranymi w sposób 

selektywny 

Miesięczna stawka opłaty 

za gospodarowanie odpadami 

w przypadku właścicieli 

nieruchomości, którzy nie 

wypełniają obowiązku 

zbierana odpadów 

komunalnych w sposób 

selektywny   

Iloczyn liczby 

mieszkańców 

w gospodarstwie domowym 

i stawki opłaty 

13,50 zł x liczba 

mieszkańców 

27,00 zł x liczba 

mieszkańców 

 

Gmina Waśniów z uwagi na rosnące koszty związane z odbieraniem, zagospodarowaniem 

i unieszkodliwianiem odpadów komunalnym w 2020 r. zmuszona była podnieść stawki opłat 

za gospodarowaniem odpadami komunalnymi ponoszonymi przez właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych, aby system gospodarowania odpadami komunalnymi zbilansował się. 
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Dodatkowo Rada Gminy w Waśniowie podjęła uchwałę nr XVI/113/2020 z dnia 11 lutego 

2020, w sprawie wprowadzenia zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi na terenie Gminy Waśniów (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2020 r. poz. 821), 

w której ustalono zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

właścicieli nieruchomości zamieszkałych, zabudowanych budynkami mieszkalnymi 

jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w 

kompostowniku przydomowym. Zwolnienie stanowi miesięczną kwotę 0,50 zł, podlegającą 

odliczeniu od miesięcznej stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od  

1 mieszkańca. 

 

3. Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów 

zielonych oraz pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów 

komunalnych przeznaczonych do składowania. 

 

Na terenie Gminy Waśniów nie ma możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów 

komunalnych.  

W dniu 22 sierpnia 2019 r. została opublikowana ustawa z dnia19 lipca 2019 r. o zmianie 

ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, która w 

zakresie zmiany ustawy o odpadach przewiduje zniesienie obowiązku regionalizacji. 

Zniesienie obowiązku regionalizacji umożliwia przekazywanie zmieszanych odpadów 

komunalnych do instalacji na obszarze całego kraju, przy czym wybór instalacji komunalnych 

powinien odbywać się z uwzględnieniem m.in. zasady bliskości i hierarchii sposobów 

postępowania z odpadami. Powyższe zmiany mają na celu pobudzenie konkurencyjności wśród 

podmiotów prowadzących instalacje przetwarzające odpady komunalne. Dzięki temu gminy 

mogą swobodniej decydować o wyborze takiej instalacji, tzn. gmina będzie mogła wybrać 

swoją lub inną dowolną instalację. 

 

Instalacją przetwarzania odpadów komunalnych, do której w 2020r. były dostarczane odpady 

z terenu gminy Waśniów przetwarzania była RZZO Janik w miejscowości Janik, ul. Borowska 

1, 27-415 Kunów. W skład RZZO Janik wchodzą trzy instalacje prowadzone przez Zakład 

Unieszkodliwiania Odpadów „Janik” Sp. z o.o. Janik, ul. Borowska 1, 27-415 Kunów: 

• instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów 

komunalnych 

• instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów biodegradowalnych oraz 

selektywnie zebranych odpadów zielonych 

• instalacji umożliwiającej unieszkodliwienie odpadów poprzez składowanie na 

składowisku 

W związku z powyższym wszystkie odpady zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne, 

odpady zielone i pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczone 

do składowania zagospodarowywane są w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów 

Komunalnych w miejscowości Janik, ul. Borowska 1, 27-415 Kunów. 
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4. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. 

 

W roku 2020 gmina Waśniów nie realizowała zadań inwestycyjnych oraz nie ponosiła 

kosztów tychże zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. 

 

5. Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem 

i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych. 

 

Gmina Waśniów ponosi całość kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów 

komunalnych, wytworzonych na terenie nieruchomości zamieszkałych. Pokrywane są one 

z opłat wnoszonych przez właścicieli nieruchomości za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. W §8 Uchwały Rady Gminy w Waśniowie Nr XV/98/2019 r. z dnia 30 grudnia 

2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waśniów na 2020 r. zmienionego uchwałami: 

- Nr XVI/104/2020 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie 

wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r. 

- Nr XXII/163/2020 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie 

wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r. 

 ustalono dochody w kwocie 920.383,00 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 920.383,00 zł na funkcjonowanie systemu 

gospodarki odpadami komunalnymi.  

Uzyskane wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowią 

kwotę 759.627,27 zł. Koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi to 

kwota 867.588,62 zł. Składa się na tę kwotę koszt poniesiony z odbieraniem, odzyskiem, 

recyklingiem, unieszkodliwianiem odpadów komunalnych oraz koszty obsługi systemu. 

Zaległości 123.168,91 zł i uległy zwiększeniu do 2019 r. (79.132,58zł) o kwotę 44.036,33 zł, 

nadpłaty 3.345,24 zł uległy zwiększeniu w porównaniu do 2019 r. (1.290,28 zł) o kwotę 

2.054,96 zł. Natomiast naliczone odsetki na dzień 31.12.2020r. od zaległości stanowią kwotę 

9.833,65 zł. 

W zakresie likwidacji zaległości podjęte zostały następujące działania: 

- wystawiono upomnienia na zaległe należności – 303 szt. na kwotę 43.778,77 zł, 

- wystawiono tytuły wykonawcze i skierowano do egzekucji do Urzędu Skarbowego – 

131 szt. na kwotę 19.852,80 zł. 

System gospodarki odpadami komunalnymi zaczyna się uszczelniać. Mimo spadku 

liczby mieszkańców, notuje się większe wpływy tytułem ponoszonej przez mieszkańców opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na sytuację finansową negatywny wpływ mają 

również właściciele nieruchomości, którzy nie wnoszą w terminie opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi lub jej wcale nie uiszczają. 

 

6. Liczba mieszkańców zadeklarowanych do gospodarki odpadami. 

 

Liczba mieszkańców Gminy Waśniów w roku rozliczeniowym, wg danych z ewidencji 

ludności (stan na dzień 31.12.2020 r., zameldowanych na pobyt stały) wynosi 6718 osoby. 

Wartość ta uległa zmniejszeniu o 24 osoby w stosunku do roku 2019 - (6742 osoby). 

Liczba mieszkańców Gminy Waśniów w roku rozliczeniowym, wg danych z deklaracji 

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 
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właściciela nieruchomości (stan na dzień 31.12.2020 r.) wynosi 5479. W odniesienia do roku 

2019 (5589 osób) zaobserwowano spadek o 110 osób. 

Różnica w przedstawionej powyżej liczbie mieszkańców może wynikać stąd, że część 

mieszkańców posiada tylko meldunek na terenie gminy, a faktycznie przebywa w innych 

miejscach w kraju bądź poza jego granicami. Rozbieżności te są na bieżąco wyjaśniane 

w składanych przez właścicieli nieruchomości oświadczeniach i informacjach. W deklaracji 

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wymienia się bowiem osoby 

faktycznie zamieszkujące daną nieruchomość. 

Liczba właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane odpady komunalne 

w 2020 r. wyniosła 1599. Liczba ta zwiększyła się o 12 w stosunku do roku poprzedniego (1587 

w 2019 r.). 

Liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie zbierają odpadów w sposób selektywny wyniosła: 

0. Liczba ta zmniejszyła się o 39 w stosunku do roku ubiegłego (39 w 2019 r.). 

 

7. Liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa  

w art. 6 ust. 1, w imieniu których gmina powinna podjąć działania, o których mowa 

w art. 6 ust. 6-12. 

 

W stosunku do właścicieli nieruchomości zamieszkałych, którzy nie złożyli deklaracji 

w wyznaczonym terminie nie prowadzono w 2020 roku  postępowań o ustalenie wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicielom nieruchomości 

zamieszkałych na terenie Gminy Waśniów, którzy nie złożyli deklaracji o wysokości opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Decyzji tych wydano mniej o 4 w stosunku 

do roku poprzedniego. 

 W stosunku do właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości 

nieczystości ciekłych w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami nie były w 2019 roku 

podejmowane w analizowanym okresie działania, o których mowa w art. 6 ust. 6-12 ustawy o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

 

8. Ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy w 2020 roku  

 

Tabela nr 3. Masa odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie Gminy Waśniów 

(nieruchomości zamieszkane i niezamieszkane). 

 

Kod odebranych 

odpadów 

komunalnych 

Rodzaj odebranych odpadów 

komunalnych 

Masa odebranych odpadów 

komunalnych[Mg] 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 27,390 

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 0,440 

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 83,220 

15 01 07 Opakowania ze szkła 97,960 

15 01 10* 
Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 
0,220 
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niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone 

16 01 03 Zużyte opony 19,212 

17 01 07 

Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 

17 01 06 

7,050 

20 01 23* Urządzenia zawierające freony 6,160 

20 01 10 Odzież 0,109 

20 01 34 
Baterie i akumulatory inne niż 

wymienione w 20 01 33 
0,010 

20 01 35* 

Zużyte urządzenia elektryczne 

i elektroniczne inne niż wymienione 

w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające 

niebezpieczne składniki 

8,760 

20 01 36 

Zużyte urządzenia elektryczne 

i elektroniczne inne niż wymienione 

w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 

1,94 

20 03 01 
Niesegregowane (zmieszane) 

odpady komunalne 
633,273 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 44,84 

20 01 08 
Odpady kuchenne ulegające 

biodegradacji 
1,880 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 12,080 

20 02 03 
Inne odpady nieulegające 

biodegradacji 
8,800 

RAZEM 953,344 

Łączna masa odebranych odpadów komunalnych z 

wyłączeniem odpadów budowlanych i rozbiórkowych  
946,294 

Łączna masa odebranych odpadów budowlanych 

i rozbiórkowych  
7,050 

 

8. Ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych odbieranych 

z terenu gminy oraz powstających z przetwarzania odpadów komunalnych 

pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania. 

 

 

 

 

 

 

 



45 

 

Tabela nr 4. Masa zmieszanych odpadów komunalnych oraz powstających z przetwarzania 

odpadów komunalnych pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania w 2019 r. na 

podstawie danych ZUO Janik Sp. z .o.o. 

 

Kod odebranych odpadów 

komunalnych 

Rodzaj odebranych odpadów 

komunalnych 

Masa odebranych 

odpadów 

komunalnych[Mg] 

20 03 01 Niesegregowane odpady komunalne 650,200 

19 12 12 

(odpady powstałe 

po mechaniczno-biologicznym 

przetworzeniu zmieszanych 

odpadów komunalnych 

przekazane do składowania) 

Inne zmieszane odpady (w tym 

zmieszane substancje i przedmioty) 

z mechanicznej obróbki odpadów 

inne niż wymienione w 19 12 11 

101,730 

19 12 12 

(odpady powstałe 

po sortowaniu odpadów 

selektywnie odebranych 

i zebranych przekazane 

do składowania) 

Inne zmieszane odpady (w tym 

zmieszane substancje i przedmioty) 

z mechanicznej obróbki odpadów 

inne niż wymienione w 19 12 11 

6,960 

19 12 12 

(odpady zagospodarowane 

w instalacji do produkcji paliw 

alternatywnych) 

Inne zmieszane odpady (w tym 

zmieszane substancje i przedmioty) 

z mechanicznej obróbki odpadów 

inne niż wymienione w 19 12 11 

39,420 

 

W 2020 roku wszystkie niesegregowane odpady komunalne (kod 20 03 01) zostały 

przekazane do IPOK w Janiku. 

Z informacji przekazanej przez ZUO „Janik” Sp. z o.o. wynika, iż cały strumień odpadów 

zmieszanych przed składowaniem został poddany obróbce mechanicznej (proces R12), 

w wyniku procesu mechaniczno-biologicznej obróbki (D8) odpadów komunalnych 

wytworzono ogółem: 

- odpadów o kodzie 19 12 09 – 32,350 Mg proces odzysku R5 

- odpadów o kodzie 19 12 09 – 27,800 Mg proces unieszkodliwiania D5 

- odpadów o kodzie 19 12 12 –101,730 Mg proces unieszkodliwiania D5 - (masa odpadów 

o kodzie 19 12 12 zawierająca odpady ulegające biodegradacji, powstała z odpadów 

komunalnych o frakcji o wielkości powyżej 80 mm przekazanych do składowania), 

- odpadów o kodzie 19 05 99 – 299,270 Mg proces unieszkodliwiania D 5, 

- odpadów o kodzie 19 12 12 – 60,800 Mg frakcja palna zagospodarowana w kierunku paliwa 

alternatywnego. 

Odpady wielkogabarytowe o kodzie 20 03 07 w ilości 46,380 Mg poddano w ZUO 

„Janik” Sp. z o.o. obróbce mechanicznej R12 w wyniku procesu wytworzono ogółem: 

- odpadów o kodzie 19 12 12 – 6,960 Mg proces unieszkodliwiania D5 – frakcja wielkości 

powyżej 80 mm, 

- odpadów o kodzie 19 12 12 – 39,420 Mg frakcja palna zagospodarowana w kierunku paliwa 

alternatywnego. 
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Odpady o kodzie 19 12 12 z mechanicznej obróbki odpadów komunalnych w innej 

instalacji niż obowiązująca IPOK nie wystąpiły. 

Odpadów zielonych w 2020 roku na terenie Gminy Waśniów nie odebrano. 

 

10. Wnioski. 

 

1). Na terenie Gminy Waśniów system gospodarowania odpadami komunalnymi realizowany 

jest zgodnie z ustawą. 

2). Zwiększająca się masa odpadów odbieranych selektywnie wskazuje, że właściciele 

nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Waśniów coraz lepiej odnajdują się 

w nowym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi. 

3). Należy spodziewać się dalszego wzrostu masy odpadów zbieranych selektywnie 

z jednoczesnym spadkiem masy niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, 

co wymagało będzie bieżącego dostosowania działań logistycznych i informacyjno-

edukacyjnych w celu dotrzymania i osiągniecia wymaganych poziomów recyklingu, 

przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji 

odpadów komunalnych oraz poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.  

4). Wskazane jest dalsze prowadzenie systematycznej weryfikacji złożonych deklaracji 

pod kątem liczby mieszkańców, a także sposobu segregacji odpadów, mających wpływ 

na dochody systemu gospodarki odpadami. 

 

VII. GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA W GMINIE WAŚNIÓW 

1. Długość sieci wodociągowej 172,58 km, liczba przyłączy wodociągowych 1616 sztuk 

2. Długość sieci kanalizacyjnej 17,11 km, liczba przyłączy kanalizacyjnych 221 sztuk 

3. Wydatki na usuwanie awarii sieci wodociągowej w roku 2020 – 99.753,00 zł. 

4. Gmina Waśniów na podstawie zapytania ofertowego wyłania wykonawcę na usuwanie 

awarii sieci wodociągowej. W roku 2020 była to firma Przedsiębiorstwo -Produkcyjno 

– Usługowo – Handlowe „EKOINSTAL” w Ostrowcu Św. Boksycka 135, 27-415 

Kunów 

5. Wpływy za wodę oraz ścieki w roku 2020 wynosiły: 716.363,65 zł. brutto 

6. Ceny za wodę i ścieki w roku 2020 określała decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu 

Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody 

Polskie nr WA.RET.070.1.25.3.2018 z dnia 04.06.2018 roku. 

7. Do dnia 02.07.2020 roku obowiązywały następujące ceny za wodę i ścieki Taryfy cen i 

opłat za dostarczenie wody i odprowadzanie ścieków na okres od dnia 03.07.2019 do 

dnia 02.07.2020 w następujący sposób (w złotych netto): Rada Gminy w Waśniowie 

podjęła uchwałę nr VIII/51/2019 z dnia 06.06.2019 roku w sprawie dopłaty do ceny 

wody i ścieków. 
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L.p Taryfowa grupa 

odbiorców usług 
Rodzaj cen i 

stawek opłat 
Taryfa 

zatwierdzona 

decyzją 

dyrektora 

RZGW w 

Warszawie 

Dopłata z 

budżetu 

Gminy 

Wielkość cen i 

stawek po 

dopłacie 

Za wodę 

1. Grupa 1 
Gospodarstwa domowe 

-Cena wody za 

1 m3 
3,67 zł 0,17 zł 3,50 zł 

 -stała opłata 

abonamentowa 

na odbiorcę na 

miesiąc 

 

2,65 zł 
 

 

 

 

- 

 

2,65 zł 

2. Grupa 2 
Jednostki budżetowe, 

podmioty użyteczności 

publicznej w tym schronisko, 

przemysł, podmioty 

gospodarcze i pozostałe 

usługi 

-Cena wody za 

1 m3 
 

4,74 zł 

 

0,14 zł 

 

4,60 zł 

 

 

 

-stała opłata 

abonamentowa 

na odbiorcę na 

miesiąc 

 

2,70 zł 

 

 

 

- 

 

2,70 zł 

3. Grupa 3 

Gospodarstwa domowe 

posiadające pompownie 

przydomowe 

-Cena wody za 

1 m3 
 

3,48 zł 

 

0,28 zł 

 

3,20 zł 

 -stała opłata 

abonamentowa 

na odbiorcę na 

miesiąc 

 

2,65 zł 

 

 

- 

 

2,65 zł 

Za ścieki 

4. Grupa 1 
Gospodarstwa domowe 

-Cena ścieków 

za 1m3 
8,74 zł 4,64 zł 4,10 zł 

5. Grupa 2 
Jednostki budżetowe, 

podmioty użyteczności 

publicznej w tym schronisko, 

przemysł, podmioty 

gospodarcze i pozostałe 

usługi 

-Cena ścieków 

za 1m3 
9,33 zł 4,23 zł 5,10 zł 

6. Grupa 3 
Gospodarstwa domowe 

posiadające pompownie 

przydomowe 

-Cena ścieków 

za 1m3 
8,71 zł/ 4,91 zł 3,80 zł 
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Od dnia 01.05.2020 roku uległy zmianie ceny wody w związku z odnotowanymi na 

terenie kraju zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Także Rada Gminy podjęła uchwałę nr 

XVII/129/2020 z dnia 22.04.2020 roku w sprawie dopłaty do taryfy dla zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę. Ceny wody w tym okresie przedstawiały się następująco: 

L.p Taryfowa grupa 

odbiorców usług 
Rodzaj cen i 

stawek opłat 
Taryfa 

zatwierdzona 

decyzją 

dyrektora 

RZGW w 

Warszawie 

Dopłata z 

budżetu 

Gminy 

Wielkość cen i 

stawek po 

dopłacie 

Za wodę 

1. Grupa 1 
Gospodarstwa domowe 

-Cena wody za 

1 m3 
3,67 zł 2,74 zł 0,93 zł 

 -stała opłata 

abonamentowa 

na odbiorcę na 

miesiąc 

 

2,65 zł 
 

 

 

 

- 

 

2,65 zł 

2. Grupa 2 
Jednostki budżetowe, 

podmioty użyteczności 

publicznej w tym schronisko, 

przemysł, podmioty 

gospodarcze i pozostałe 

usługi 

-Cena wody za 

1 m3 
 

4,74 zł 

 

3,81 zł 

 

0,93 zł 

 -stała opłata 

abonamentowa 

na odbiorcę na 

miesiąc 

 

2,70 zł 

 

 

 

- 

 

2,70 zł 

3. Grupa 3 

Gospodarstwa domowe 

posiadające pompownie 

przydomowe 

-Cena wody za 

1 m3 
 

3,48 zł 

 

2,55 zł 

 

0,93 zł 

 -stała opłata 

abonamentowa 

na odbiorcę na 

miesiąc 

 

2,65 zł 

 

 

- 

 

2,65 zł 

 

Od dnia 03.07.2020 roku uległy zmianie ceny wody i ścieków z racji wprowadzenia kolejnego 

okresu rozliczeniowego na podstawie w/w decyzji Dyrektora Wód Polskich. Także Rada 

Gminy podjęła uchwałę nr XVIII/135/2020 z dnia 23.06.2020 roku w sprawie dopłaty do taryfy 

dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Ceny wody w tym 

okresie przestawiały się następująco: 
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L.p Taryfowa grupa 

odbiorców usług 
Rodzaj cen i 

stawek opłat 
Taryfa 

zatwierdzona 

decyzją 

dyrektora 

RZGW w 

Warszawie 

Dopłata z 

budżetu 

Gminy 

Wielkość cen i 

stawek po 

dopłacie 

Za wodę 

1. Grupa 1 
Gospodarstwa domowe 

-Cena wody za 

1 m3 
3,68 zł -  3,68 zł 

 -stała opłata 

abonamentowa 

na odbiorcę na 

miesiąc 

 

2,65 zł 
 

 

 

 

- 

 

2,65 zł 

2. Grupa 2 
Jednostki budżetowe, 

podmioty użyteczności 

publicznej w tym schronisko, 

przemysł, podmioty 

gospodarcze i pozostałe 

usługi 

-Cena wody za 

1 m3 
 

4,76 zł 

 

- 

 

4,76 zł 

 -stała opłata 

abonamentowa 

na odbiorcę na 

miesiąc 

 

2,70 zł 

 

 

 

- 

 

2,70 zł 

3. Grupa 3 

Gospodarstwa domowe 

posiadające pompownie 

przydomowe 

-Cena wody za 

1 m3 
 

3,49 zł 

 

- 

 

3,49 zł 

 -stała opłata 

abonamentowa 

na odbiorcę na 

miesiąc 

 

2,65 zł 

 

 

- 

 

2,65 zł 

Za ścieki 

4. Grupa 1 
Gospodarstwa domowe 

-Cena ścieków 

za 1m3 
8,81 zł 4,51 zł 4,30 zł 

5. Grupa 2 
Jednostki budżetowe, 

podmioty użyteczności 

publicznej w tym schronisko, 

przemysł, podmioty 

gospodarcze i pozostałe 

usługi 

-Cena ścieków 

za 1m3 
9,40 zł 4,10 zł 5,30 zł 

6. Grupa 3 
Gospodarstwa domowe 

posiadające pompownie 

przydomowe 

-Cena ścieków 

za 1m3 
8,78 zł/ 4,78 zł 4,00 zł 
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VIII. INFORMACJA NA TEMAT STANU MIENIA KOMUNALNEGO GMINY 

WAŚNIÓW 

1. Mieniem komunalnym, zgodnie z art. 43 ustawy o samorządzie gminnym, jest własność i 

inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych 

gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. 

a) Ogólna powierzchnia mienia komunalnego Gminy Waśniów wynosi: 271działek 

o łącznej powierzchni 60,076 ha dla 24 miejscowości w Gminie.  

b) Nieruchomości, które nie są zagospodarowane na cele inwestycyjne są udostępniane na 

warunkach określonych w umowie dzierżawy, najmu, użyczenia, natomiast 

nieruchomości gminne służące realizacji zadań własnych udostępniane są jednostkom 

organizacyjnym Gminy w formie trwałego zarządu i bezpłatnego użytkowania. 

2. Dzierżawa. 

Dzierżawa gruntów stanowiących własność Gminy Waśniów obejmuje: 10 umów 

dzierżawy gruntów - głównie na cele rolne. Dochody roczne około 1 500,00 zł. 

3. Użytkowanie Wieczyste 

 Użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność Gminy Waśniów obejmuje : 

3 umowy o łącznej powierzchni 1,9088 ha w Czajęcicach, Śnieżkowicach. Dochody roczne 

ok. 2 405,00 zł. 

4. Najem 

 Najem gruntów stanowiących własność Gminy Waśniów obejmuje: 5 umów najmu 

(2 lokale mieszkalne, 3 lokale użytkowe). Dochody roczne około 1 600,00 zł brutto.  

 

5. Trwały zarząd 

W trwały zarząd zostały oddane nieruchomości na których zlokalizowana jest Szkoła 

Podstawowa w Waśniowie oraz Mominie. 

Ponadto część nieruchomości gminy została oddana w bezpłatne użytkowanie taki podmiotom 

jak: Ochotnicza Straż Pożarna w Mominie, Fundacja Dom Wspólnoty Chleb Życia, Ośrodek 

Zdrowia w Garbaczu i Waśniowie, Szkoła Podstawowa w Boleszynie i Nowym Skoszynie, 

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Janowice. 

Szczegółowe dane o kategorii użytków mienia komunalnego Gminy Waśniów: 

• Drogi  - 31.8827 ha 

• Grunty rolne - 13,0009 ha 

• Grunty budowlano rolne - 0,5950 ha 

• Tereny przemysłowe, mieszkaniowe i inne tereny zabudowane (łącznie) - 9,4387 ha 

• Tereny pod zabudowę i rekreacyjno - wypoczynkowe (łącznie) - 0,9027 ha 

• Sady - 1,1316ha 

• Lasy - 0,0812 ha 

• Grunty pod wodami - 0,0613 

• Łąki - 0,4498 ha 

• Nieużytki - 0,4100 ha 
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Gmina Waśniów gospodaruje gminnym zasobem nieruchomości zgodnie z zasadami 

racjonalnej gospodarki, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, uwzględniając 

w pierwszej kolejności potrzeby społeczności lokalnej i realizacją zadań publicznych. 

 

IX. OŚWIATA 

1.Stan organizacji placówek oświatowych - W roku szkolnym 2019/2020 Gmina 

Waśniów była organem prowadzącym dla następujących placówek oświatowych: 

1) Publiczna Szkoła Podstawowa w Waśniowie  

2) Publiczna Szkoła Podstawowa im. mjr. Jana „Piwnika „Ponurego w Mominie  

 

3) Szkoły Podstawowe w Nowym Skoszynie i Boleszynie to placówki 

prowadzone przez osoby fizyczne. 

Organizacja pracy szkół opierała się na arkuszach organizacji zatwierdzonych przez Wójta 

Gminy Waśniów. Szkoły realizowały podstawy programowe kształcenia ogólnego oraz 

zajęcia edukacyjne obowiązkowe i dodatkowe zgodnie z obowiązującymi ramowymi 

planami nauczania. W rozwoju szkolnictwa zasadniczą rolę odgrywają umiejętności 

zawodowe nauczycieli. Dobór kadry pedagogicznej to zadanie przede wszystkim 

dyrektorów szkół. 

Uczniowie szkół podstawowych  stan na 30.06.2020r. 

 

L.p. 

 

Szkoła 

Liczba 

oddziałów 

 

Liczba 

uczniów 

 

Uczniowie w klasach 

Odz.p.+0 I II III IV V VI VII VIII 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

 

PSP Boleszyn 

 

PSP Momina 

 

PSP Nowy Skoszyn 

 

PSP Waśniów 

 

9 

 

12 

 

10 

 

 

14 

 

85 

 

223 

 

87 

 

 

306 

 

28 

 

56 

 

27 

 

75 

 

11 

 

19 

 

9 

 

 

31 

 

6 

 

20 

 

9 

 

 

37 

 

9 

 

13 

 

8 

 

 

27 

 

- 

 

19 

 

- 

 

 

19 

 

6 

 

34 

 

11 

 

 

39 

 

11 

 

27 

 

10 

 

 

25 

 

9 

 

25 

 

6 

 

 

28 

 

6 

 

30 

 

7 

 

 

25 

   Razem 45 701 186 70 72 57 38 90 73 68 68 
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Zmiany liczebności roczników 

Liczba przedszkolaków i uczniów w roku szkolnym 2019/2020           
 

  Waśniów  Momina Boleszyn Nowy Skoszyn 

Przedszkole/oddział 

przedszkolny 
75 56 28 

27 

Szkoła Podstawowa 231 167 57 60 

Razem 306 223 85 87 

 
   

 

 

OGÓŁEM 

UCZNIÓW 701 
  

 

Liczba przedszkolaków i uczniów w roku szkolnym 2018/2019           
 

  Waśniów  Momina Boleszyn Nowy Skoszyn 

Przedszkole/oddział 

przedszkolny 
82 46 28 

24 

Szkoła Podstawowa 223 187 55 64 

Razem 352 256 83 88 

     

 

OGÓŁEM 

UCZNIÓW 779 
  

 

2.Sieć szkół, warunki kształcenia 

W roku szkolnym 2019/2020 w szkołach na terenie Gminy Waśniów uczyło się  ogółem 701     

uczniów w tym: do szkół podstawowych   515   uczniów,  , oddział „O” i oddziałów 

przedszkolnych  186  uczniów.  

Baza do działalności oświatowej. 

Z punktu widzenia procesu dydaktycznego bardzo ważną sprawą jest wyposażenie szkół w 

nowoczesne pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny, który ma uatrakcyjnić proces poznawania i 

rozumienia świata oraz umacnianie osobowości ucznia, co czyni go bardziej wartościowym w 

otaczającej rzeczywistości. Uwzględniając ten fakt placówki na bieżąco doposażone są w 

nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne w tym: komputery, laptopy, tablice interaktywne i 
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inne. Z roku na rok w coraz szerszym zakresie wykorzystuje się sprzęt elektroniczny w celu 

uatrakcyjnienia procesu dydaktycznego. 

 Stały rozwój bazy dydaktycznej pochłania określone nakłady finansowe. 

 Dodatkowo podejmowane są działania służące pozyskaniu środków z różnych źródeł, w tym 

udział w realizacji projektów, które pozwalają stwarzać jak najlepsze warunki kształcenia.  

Gmina Waśniów razem z dyrektorami  Publicznych  Szkół Podstawowych  w Nowym 

Skoszynie I w Boleszynie zrealizowały projekt  pn.: 

• „Rozwój infrastruktury sportowo-edukacyjnej przy Publicznej Szkole 

Podstawowej    w Nowym Skoszynie”. 

• Rozwój infrastruktury sportowo-edukacyjnej przy Publicznej Szkole 

Podstawowej      w Boleszynie”. 

Projekt składał się z dwóch elementów tj: 

1. budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego, 

2. zakup pomocy do pracowni matematycznej i przyrodniczej. 

1. W ramach zadania zostały wybudowane boiska wielofunkcyjne o wymiarach 24x44m w 

skład którego weszły: 

- boisko do piłki nożnej i ręcznej, koszykówki i siatkówki, 

- bieżnia czterotorowa z zeskocznią w dal; 

Boisko otrzymało nawierzchnię sportową poliuretanową na podbudowie elastycznej, oraz 

zostanie wyposażone w niezbędny sprzęt taki jak: bramki, słupki, siatki i kosze, dodatkowo 

całość zostanie ogrodzona piłkochwytami.  

Dodatkowo teren wokół boiska został zagospodarowany –  ciągi piesze utwardzone kostką, 

oraz wyposażenie takie jak ławki i oświetlenie całego terenu. 

2. W ramach zadania pracownie matematyczno-przyrodnicze w Szkole otrzymały ponad 40 

kompletów różnego nowoczesnego wyposażenie dzięki którym lekcje będą mogły być 

prowadzone na najwyższym poziomie. Będą to min: drukarka 3D, mikroskopy, tablety, 

globusy, modele części człowieka, walizkę ekobadacza, bryły magnetyczne, klocki logiczne i 

wiele innych. 

Wartość projektu: 666 844,61 zł, wartość dofinansowania: 461 287,13 zł- Nowy Skoszyn 

Wartość projektu: 639 577,81 zł, wartość dofinansowania: 442 546,10 zł - Boleszyn 
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Stan bazy lokalowej 

 

L.p. 

 

SZKOŁA  

Powierz 

-chnia  

m² 

Pomieszczenia 

Sale 

lekcyjne 

Pracownie 

komputer. 

Świetlice Gab. 

lekarskie 

Sale 

gimnast. 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

 

4. 

 

PSP Boleszyn 

 

PSP Nowy Skoszyn 

 

PSP Momina 

 

 

PSP Waśniów 

 

 

1102 

 

480 

 

1854 

 
2644 m2 

+ 

2048,42 

Hala 

 

10 

 

11 

 

13 

 

 

17 

 

1 

 

1 

 

2 

 

 

1 

 

 

- 

 

- 

 

1 

 

 

2 

 

 

- 

 

- 

 

1 

 

 

- 

 

- 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

Urządzenia rekreacyjno -sportowe. 

 

L.p. 

 

Wyszczególnienie 

Rodzaj urządzenia 

 

 

Boiska trawiaste 

Boiska asfaltowe 

 

 Piłka 

koszykowa 

 

 Piłka 

siatkowa 

 

Piłka 

 ręczna 

 

Mini piłka 

nożna 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

 

 

 

 

PSP Boleszyn 

 

PSP Nowy Skoszyn 

 

PSP Momina 

 

PSP Waśniów 

 

 

- 

 

1 

 

- 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 
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Stan wyposażenia w urządzenia specjalistyczne i zbiory biblioteczne. 

 

L.p. 

 

Wyszczególnienie 

 

Kompute

ry 

 

Projek- 

tory  

 

 

Rzut

niki 

 

 

Tablice 

multime

dialne 

 

Kamer

y  

wideo 

 

Odtwar

z. 

DVD 

VHS 

 

Kamery 

monito-

ringu 

 

Woluminy 

 

1. 

 

 

PSP Boleszyn 

 

 

14 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

8 

 

 

- 

 

 

10 

 

 

16 

 

 

2328 

 

2. 

 

PSP Nowy Skoszyn 

 

16 

 

2 

 

2 

 

5 

 

- 

 

- 

 

8 

 

1588 

 

 

3. 

 

 

 

PSP Waśniów 

 

 

69 

 

10 

 

 

2 

 

7 

 

 

1 

 

 

4 

 

 

 

24 

 

 

9038 

 

 

 

 

 

PSP Momina 86 2 - 2 1 4 14 4440 

Razem 185  7 16 3 16 58 18 281 

Stan techniczny i funkcjonalność budynków oświatowych oraz urządzeń sportowo - 

rekreacyjnych podlega ciągłej modernizacji. Zmieniające się w dużym tempie otoczenie 

wymusza różnorodne działania w zakresie dostosowania szkół do aktualnych wymagań 

i oczekiwań. Należy mieć świadomość ogromu zadań, których gmina musi się podjąć. 

 

4.Kadra nauczycielska 

Poziom zatrudnienia nauczycieli wynika przede wszystkim z liczby oddziałów i godzin 

zajęć obowiązkowych i dodatkowych w szkołach. Dobra polityka kadrowa w szkołach                   

w zakresie doboru kadry nauczycielskiej zapewnia w miarę dobra strukturę zatrudnienia. 

Stan zatrudnienia w roku szkolnym 2019/20120 wynika z zatwierdzonego przez organ   

prowadzący arkusza organizacji szkoły.  

  

Zatrudnienie w roku szkolnym 2019/2020 w osobach.   

 

L.p. 

 

Wyszczególnienie 

Zatrudnienie  

ogółem 

w tym 

nauczyciele pozostali 

osoby osoby osoby 

 

1. 

 

 

PSP Boleszyn 

 

 

19 

 

 

17 

 

 

2 
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2. 

 

3. 

 

4. 

 

PSP Nowy Skoszyn 

 

PSP Waśniów 

 

PSP w Mominie 

18 

 

33 

 

30 

15 

 

29 

 

23 

3 

 

4 

 

7 

   Razem 103 87 16 

 

Stan zatrudnienia w placówkach prowadzonych przez Gminę Waśniów  przedstawia się 

następująco: 

− nauczyciele                 -    52 

− pracownicy obsługi    -    11 

− administracja              -     4  

− kierowcy                    -      2                      

RAZEM               -     69 osób 

Wynagrodzenia nauczycieli w/g stopni awansu zawodowego.  

Do wynagrodzenia doliczany jest również dodatek motywacyjny w wysokości 150,00 zł. 

miesięcznie przyznawany przez dyrektora szkoły za szczególne osiągnięcia dydaktyczne. 

Nauczycielom realizującym dodatkowe zadania np. powierzenie wychowawstwa klasy 

przysługuje comiesięczny dodatek w wysokości 300,00 zł.  

Mimo to nauczyciele nie osiągnęli wynagrodzeń średnich określonych w art. 30ust. 3 Karty 

Nauczyciela co na rok 2020 wynosił :( dane uwzględniaj stan przed i po podwyżkach ) 

- nauczyciel stażysta         -   3.337,55zł/3.537,80 zł   

- nauczyciel kontraktowy -      3.704,68 zł/ 3.926,96 zł 

- nauczyciel mianowany   -      4.806,07 zł/5.094,43 zł 

- nauczyciel dyplomowany -    6.141,09 zł/6.509,55 zł 

W związku z tym został wypłacony  jednorazowy dodatek uzupełniający (JDU) do 

wynagrodzeń na kwotę : 

 Wynagrodzenie – 205.512,23 zł 

 ZUS pracodawcy – 35.142,54 zł 

Fundusz pracy – 3.782, 31 zł 

RAZEM : 244.437,08 zł 

Nauczyciele PSP w Boleszynie i PSP w Nowym Skoszynie są wynagradzania na innych 

zasadach ponieważ szkoły prowadzone są przez osoby fizyczne. 

Oprócz obowiązkowych zajęć dydaktycznych wynikających z ramowych planów 
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nauczania przeznaczono dodatkowe środki budżetowe na godziny doraźnych zastępstw, 

godziny ponadwymiarowe oraz   specjalną organizację metod pracy dla uczniów                            

o szczególnych potrzebach edukacyjnych na podstawie orzeczenia lub opinii Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej.( rok szkolny 2019/2020) 

Wyszczególnienie Godziny ponadwymiarowe 

 i doraźnych zastępstw  

Kształcenie specjalne 

Zespół Szkół Momina 15.618,92zł 10.599,30 zł 

PSP Waśniów 44.454,84 zł 7.737,16 zł 

Razem 60.073,76 zł 18. 336,46 zł 

  

Koszty poniesione na wynagrodzenie dla nauczycieli sprawujących opieką podczas dowozu 

uczniów w obydwu szkołach, na podstawie umowy zlecenia : 15.090, 00zł. 

Stopnie awansu zawodowego nauczycieli w  osobach.(30.09.2020r.) 

L.p. Wyszczególnienie Stażysta Kontraktowy Mianowany Dyplomowany 

1. PSP  w Waśniowie 2 4 2 21 

2. PSP w Mominie - 1 6 16 

   Razem 2 5 8 37 

 Zdecydowana większość nauczycieli ma wykształcenie wyższe magisterskie z 

przygotowaniem pedagogicznym. Bardzo duża grupa to nauczyciele mający uprawnienia 

do nauczania dwóch, trzech przedmiotów a czasem i czterech przedmiotów. Status zawodowy 

nauczycieli , ich wykształcenie mają znaczący wpływ na wielkość środków finansowych w 

budżecie oświatowym. 

5.PROCES NAUCZANIA 

1) Poziom nauczania 

Osiągnięcia uczniów są wynikiem wspólnej pracy nauczycieli , uczniów i ich rodziców.                          

W znacznym stopniu zależą od zdolności a także aspiracji ale także środowiska rodzinnego 

uczniów. Dyrektorzy i nauczyciele przy wsparciu organu prowadzącego podejmują szereg 

działań mających na celu wsparcie ucznia w procesie uczenia się. Służą temu wszelkie                    

go rodzaju zajęcia dodatkowe rozwijające zdolności i zainteresowana, przeprowadzanie 

próbnych egzaminów oraz zajęcia dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.  
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Przedmiot Kraj Województwo Powiat Gmina Szkoła 

matematyka 46% 45,82% 42,77% 46,72% 47 % 

język polski 59% 58,55% 57,62% 59,02% 52 % 

język 

angielski 

54% 52,41% 53,54% 45,11% 40 % 

2) Wyniki egzaminu ósmoklasisty- czerwiec 2020r. 

W czerwcu 2020r. do egzaminu ósmoklasisty przystąpiło ogółem  66    uczniów z terenu 

Gminy Waśniów.  

PSP w  Waśniowie : uczniów zdających 25  

 Język polski Matematyka Język angielski 

 

 

PSP w Waśniowie 

 

 

64,3 

 

48,13 

 

51,54 

 

Kraj 

59 46 54 

Województwo 

świętokrzyskie 

58,55 45,82 52,41 

Powiat 

ostrowiecki 

57,62 42,77 53,54 

Gmina 

Waśniów 

59,02 46,72 45,11 

 

Według informacji podanych na CIE (Centrum Informatyczne Edukacji) – Mapa egzaminów 

oraz przeprowadzonych w szkole porównań  dostępnych wyników  Gmina Waśniów ma 

najlepszy wynik z matematyki w powiecie ostrowieckim  i drugi wynik w powiecie  z języka 

polskiego.  

Język angielski – 4 miejsce Gminy w powiecie. 

        Na 33 szkoły w powiecie ostrowieckim Publiczna Szkoła Podstawowa w Waśniowie jest 

na 8 miejscu - Informacja sporządzona na podstawie zapisów na stronie "Echa Dnia". 

 PSP w Mominie: uczniów zdających 25 
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PSP w Nowym Skoszynie : uczniów zdających- 8 

Egzamin z języka polskiego- w 2020 roku wypadł lepiej niż w ubiegły. W 2019 roku -43%, 

w bieżącym roku 63% przy średniej krajowej 59 %. Szczegółowe informacje zawarte zostały 

w przedłożonej analizie wyników egzaminu sporządzonej przez nauczyciela języka polskiego. 

Egzamin z matematyki- w roku 2019 egzamin z matematyki uczniowie napisali na poziomie 

22 % w 2020 osiągnęli 44% przy średniej krajowej 46%. Szczegółowe informacje zawarte 

zostały w przedłożonej analizie wyników egzaminu sporządzonej przez nauczyciela 

matematyki. 

Egzamin z języka angielskiego-  w 2019 osiągnęli 39% w bieżącym roku 42 % przy średniej 

krajowej 54 %. Szczegółowe informacje zawarte zostały w przedłożonej analizie wyników 

egzaminu sporządzonej przez nauczyciela matematyki. 

Rekomendacje: 

- omówić i przyjąć odpowiednie metody i formy pracy na lekcjach języka angielskiego 

adekwatnie do możliwości uczniów. 

Analiza wyników egzaminu zewnętrznego ósmoklasisty 

Do egzaminu ósmoklasisty przystąpiło 5 uczniów. Wynik egzaminu nie był zadawalający.  

Język polski – średni wynik 43% 

Matematyka - 22% 

Język angielski - 39%. 

Poniżej zostały opisane działania szkoły I stosunek uczniów do egzaminu zewnętrznego. 

Przez cały rok szkolny nauczyciele przedmiotów egzaminacyjnych dokładali wszelkich starań, 

aby dobrze przygotować wszystkich uczniów do najważniejszego egzaminu na zakończenie 

szkoły podstawowej. Podjęli różnorodne działania mobilizujące uczniów do pracy oraz 

systematyzujące zdobyte wiadomości i umiejętności: 

− W ciągu całego roku szkolnego przeprowadzono 5 próbnych egzaminów z języka 

polskiego, matematyki i języka angielskiego. 

− Dokonano szczegółowej analizy tych egzaminów, a wyniki przedstawiono  

i omówiono z uczniami. 

− Podjęto działania wspomagające przygotowanie uczniów do egzaminu w formie prac, 

zadań i ćwiczeń do samodzielnego wykonania i powtórzenia z dokładną analizą 

rozwiązań. 

− Zwiększono liczbę zadań i testów gruntujących wiadomości i umiejętności uczniów. 

− Na bieżąco wskazywano i eliminowano braki w wiadomościach oraz zwiększano 

liczbę ćwiczeń. 

− Zachęcano do czytania lektur obowiązkowych, uzupełniających i innych publikacji 

wskazanych przez nauczyciela. 

− Informowano rodziców o wszystkich działaniach podjętych przez nauczycieli, 

skutkach pracy i brakach w wiadomościach uczniów. 
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− Uświadamiano uczniom i rodzicom wagę egzaminów z naciskiem na konieczność 

zwiększonego nakładu pracy i poważnego potraktowania uwag. 

Cały wysiłek i ciężka praca nauczycieli języka polskiego, matematyki i języka angielskiego nie 

mogły przynieść oczekiwanego efektu bez współpracy dzieci i ich rodziców. Niestety 

oczekiwania nauczycieli nie pokryły się z zaangażowaniem uczniów, którzy wykazali 

lekceważący stosunek do obowiązków, do sugestii i porad nauczycieli oraz do nadchodzącego 

coraz szybciej egzaminu. Za mało pracowali, za mało wysiłku włożyli w powtarzanie materiału, 

nie przejmowali się słabymi ocenami i nie przykładali się do próbnych egzaminów. Była to 

pięcioosobowa grupa uczniów o bardzo przeciętnych możliwościach intelektualnych, wśród 

których dwóch chłopców zupełnie nie przejmowało się nauką i niepowodzeniami szkolnymi, 

jeden miał problemy zdrowotne, które całkowicie odsunęły na dalszy plan naukę, a dwoje 

pozostałych w miernym stopniu pracowało.. Matki tych dzieci bezradnie  

i ze spokojem przyjmowały uwagi i porady nauczycieli, bardziej lub mniej mając wpływ  

na swoje dzieci. Trzech chłopców wychowywanych było głównie przez matki, gdyż ojcowie 

pracowali za granicą i mieli mały kontakt z dziećmi. To niekorzystnie wpłynęło na stosunek 

uczniów do obowiązków szkolnych i na ich wyniki w nauce.  

PSP w Boleszynie : uczniów zdających -8 

Średnie wyniki (w procentach) z egzaminu ósmoklasisty uczniów PSP w Boleszynie na 

tle wyników uczniów gminy Waśniów, powiatu ostrowieckiego, województwa 

świętokrzyskiego i kraju przedstawia poniższa tabela: 

 

Przedmiot Szkoła Gmina Powiat Województwo Kraj 

j. polski 61 59 58 59 59 

matematyka 42 47 43 46 46 

j. angielski 40 45 54 52 54 

 

Wnioski:  

Z uwagi na pandemię, uczniowie nie byli do niego tak dobrze przygotowani, jak w latach 

ubiegłych. 

W tym roku zabrakło normalnych lekcji w szkole, bezpośredniego kontaktu z nauczycielem 

oraz możliwości zorganizowania odpowiedniej ilości testów próbnych, co odbiło się na 

wynikach końcowych. 

6.Sukcesy uczniów  

Publiczna Szkoła Podstawowa w Waśniowie 

Informacje dotyczące 

ważniejszych osiągnięć 

uczniów  

w olimpiadach, konkursach 

przedmiotowych itp. 

 

II miejsce oraz wyróżnienie  

w wojewódzkim konkursie „ Szybuj bezpiecznie w 

internetowej chmurze” -  uczennice kl. III 
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Wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie literackim „ 

Rymowanka – Zachęcanka” ramach Ogólnopolskiego 

Policyjnego Dnia Odblasków -  uczniowie kl. III 

 

 

I miejsce w konkursie plastycznym „ Rok bez smogu w 

Górach Świętokrzyskich” – uczeń kl. V 

 

II miejsce w XIII Rejonowym Konkursie Poezji i 

Piosenki Religijno – Patriotycznej – uczennica kl. VIII 

 

III miejsce dla klasy IB  

w plebiscycie  

na  „ Najsympatyczniejszą klasę pierwszą w powiecie” 

 

 

Wyróżnienie w Gminnym konkursie na „Stroik 

Bożonarodzeniowy” – uczennica oddziału 

przedszkolnego C 

 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Mominie 

Informacje dotyczące 

ważniejszych osiągnięć 

uczniów  

w olimpiadach, konkursach 

przedmiotowych itp. 

Konkurs plastyczny „Program Edukacji Ekologicznej 

dla ZGGŚ na 2019 r. – I miejsce w kategorii 0- III- 

Roksana Wawrzak; 

Konkurs plastyczny: „Bezpiecznie na wsi: nie 

ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz”- KRUS 

 

Informacje dotyczące 

ważniejszych osiągnięć 

sportowych uczniów. 

Drużynowy Turniej Tenisa Stołowego: 

I miejsce etap gminny, II miejsce etap powiatowy - 

Dominika Garbacka, Klaudia Leśniak, Aleksandra 

Olech; 

I miejsce etap gminny, III miejsce etap powiatowy - 

Patrycja Otolińska, Katarzyna Dzioba; 

I miejsce etap gminny, IV miejsce etap powiatowy – 

Oliwier Kończak, Jakub Soboń, Michał Pytlak; 

II miejsce etap gminny – Michał Surowiec, Bartosz 

Rycombel, Dawid Dąbrowski. 
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PSP w Nowym Skoszynie 

Nazwa olimpiady, 

konkursu, 

turnieju, zawodów Osiągnięcie Uczestnicy Opiekunowie 

Gminny 

Drużynowy Turniej 

Tenisa Stołowego 

II miejsce 

 

 

Julia Łebek 

Weronika Nietrzpiel 

Weronika Wojciechowska 

 

Paulina Mazur  

III miejsce  

 

Oskar Krakowiak  

Ernest Cichy 

 

Paulina mazur 

Mistrzostwa 

Powiatu 

Ostrowieckiego pod 

Honorowym 

Patronatem Starosty 

Ostrowieckiego 

Pani Marzeny 

Dębniak w Tenisie 

Stołowym 

Dziewcząt Rocznik 

2005-2006 

II miejsce Julia Łebek 

Weronika Nietrzpiel 

Weronika Wojciechowska 

Paulina Mazur 

 

PSP w Boleszynie 

• Konkurs plastyczny „Rok bez smogu w Górach Świętokrzyskich” - Związek Gmin 

Gór Świętokrzyskich 

- II miejsce  

- III miejsce 

• Kiermasz Bożonarodzeniowy - wyróżnienia 

• Konkurs plastyczny - KRUS, Bezpiecznie na wsi: „nie ryzykujesz gdy zwierzęta znasz 

i szanujesz „ - udział 

• Drużynowy Turniej Tenisa Stołowego w kategorii chłopców:  

 - szczebla gminnego: I miejsce (rocznik 2005-2006) 

II miejsce (rocznik 2007 i młodsi) 

 

  -   Certyfikat Administratora Bezpieczeństwa Informacji 
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Informacje dotyczące ważniejszych działań edukacyjno- wychowawczych szkół: 

PSP w Nowym Skoszynie 

1.  Informacje dotyczące 

ważniejszych wydarzeń, 

które miały miejsce w 

szkole, w tym akcji 

charytatywnych. 

 

1. Udział w ogólnopolskiej akcji pod Patronatem 

Ministerstwa Edukacji Narodowej:  „      „Szkoła 

do hymnu”, „Razem na Święta” 

2. Udział w ogólnopolskiej akcji „Śniadanie daje 

moc” 

2. Dzień Głośnego Czytania z udziałem rodziców, 

wychowawców oraz dyrektora szkoły.  

3. Dzień Przedszkolaka 

4. Dzień Pluszowego Misia 

5. Spotkanie z policjantem – pogadanka na temat 

bezpieczeństwa w czasie ferii. 

6. Spotkanie ze św. Mikołajem- zabawa z 

animatorem. 

7. II Szkolny Przegląd Kolęd i Pastorałek. 

8. Przedstawienie jasełkowe w wykonaniu dzieci z 

oddziałów przedszkolnych. 

9. Działalność Szkolnego Klubu Wolontariatu: 

którego ideą  jest uwrażliwianie na potrzeby 

innych, promowanie empatii, życzliwości, 

otwartości i bezinteresowności  w 

podejmowanych działaniach. Członkowie 

organizowali szereg akcji charytatywnych: 

Szkolny Klub Wolontariatu koordynował akcję Szkoło 

pomóż i Ty zbierano środki na pomoc dla 

niepełnosprawnych dzieci. Dziewczynki ze SKW 

rozprowadzały wśród uczniów szkoły karteczki 

i kalendarzyki. Najaktywniejsza w tych działaniach 

okazała się Wiktoria Gawlik, która sprzedała najwięcej 

takich kart. Dziewczynki uzbierały ponad 70 z ł.  

W ramach Góry Grosza członkowie Klubu zbierali 

drobne monety, aby pomóc dzieciom, które wychowują 

się poza swoją rodziną, w domach dziecka czy 

rodzinach zastępczych. Z zebranych pieniędzy 

budowane są dziecięce wioski SOS. Akcja trwała od 

listopada 2018 roku do stycznia 2019r. Rozliczenie akcji 

nastąpiło w lutym 2019 roku. 

Szkolny Klub Wolontariatu przeprowadził akcję: 

BohaterON- „Wyślij kartkę do Powstańca” Fundacji 

Rosa i Fundacji Sensoria w ramach kampanii 

polegającej na wypisaniu i wysłaniu specjalnych kartek 

do uczestników Powstania Warszawskiego. Trwała 

również zbiórka nakrętek plastikowych, które 

w styczniu 2019r. zostały przekazane do Schroniska dla 

Zwierząt na Janiku oraz częściowo do Stowarzyszenia 
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Warsztatów Terapii Zajęciowej w Ostrowcu Św. na 

rzecz niepełnosprawnych . 

Trwała zbiórka pieniędzy dla chorego chłopca Antosia 

Plewińskiego. 

Uczniowie wzięli udział w ogólnopolskiej akcji 

charytatywnej „Opatrunek na ratunek” zorganizowanej 

przez poznańską Fundację Pomocy Humanitarnej 

„Redemptoris Missio”. W ramach akcji zebrano 

materiały opatrunkowe, które trafiły do dzieci z krajów 

misyjnych, m.in.: z Kamerunu. Akcja cieszyła się 

bardzo dużym zainteresowaniem wśród uczniów 

i przedszkolaków. 

2. Informacje dotyczące 

prowadzonej w szkole 

działalności innowacyjnej.  

Chór szkolny „Vocis puer” (młody głos): na zajęcia 

uczęszczali uczniowie od klasy IV do klasy VII. 

Zajęcia maiły na  celu utrwalenie rozczytanych na 

próbach utworów, wyrównanie poziomu umiejętności 

wokalnych, a także obejmowały zajęcia z zakresu 

prawidłowej emisji głosu. 

3. Informacje dotyczące 

uzyskanych przez szkołę 

certyfikatów, wyróżnień, itd. 

- w szkole został powołany Inspektor Ochrony Danych 

Osobowych, Szkoła posiada CERTYFIKAT 

BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI 

- Internet – bezpieczeństwo- przystąpienie szkoły do 

Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej – OSE, 

- Certyfikat SZKOŁA BEZ PRZEMOCY, 

- Certyfikat AKADEMII BEZPIECZNEGO 

PUCHATKA, 

- każdy pracownik szkoły posiada CERTFIKAT Z 

ZAKRESU UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY Z 

OBSŁUGĄ AUTOMATYCZNEGO 

DEFIBRYLATORA ZEWNETRZNEGO, 

- każdy pracownik szkoły posiada CERTYFIKAT Z 

ZAKRESU DANYCH OSOBOWYCH W 

EDUKACJI- „ Praktyczne i teoretyczne aspekty 

RODO” 

- szkoła posiada MONITORING WIZYJNY 

4. Informacje dotyczące udziału 

szkoły w projektach. 

Projekt: „ Rozwój infrastruktury sportowo-

edukacyjnej przy Publicznej Szkole Podstawowej w 

Nowym Skoszynie” – wybudowanie wielofunkcyjnego 

boiska sportowego oraz doposażenie pracowni 

matematyczno-przyrodniczych. 
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7.Przebieg procesu nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2019/2020 

   Rok szkolny 2019 /2020 dzieli się w zasadzie na dwie części. I część – to okres od 1 

września 2019 r do 12 marca 2020 r., II część – to okres od 12 marca 2020 r. do 26 czerwca 

2020 r.).  

   Do 12 marca 2020 r. wszystkie procesy zachodzące w szkole przebiegały zgodnie z planami 

pracy, opracowanymi i przyjętymi do realizacji na pierwszej radzie pedagogicznej, w tym: z 

planami pracy wychowawców, opracowanych w oparciu o Program wychowawczo-

profilaktyczny, rocznym planem doradztwa zawodowego, planami imprez szkolnych, planami 

badań edukacyjnych, dopuszczonymi do realizacji podstawami programowymi i planami 

dydaktycznymi nauczycieli, a także zgodnie z harmonogramami, np. posiedzeń rad 

pedagogicznych, planem obserwacji zajęć prowadzonych przez nauczycieli, planami WDN-u, 

spotkań z rodzicami, planami wycieczek i imprez szkolnych, harmonogramami konkursów i 

zawodów i pozostałymi.  

  Z powodu zagrożenia epidemicznego Covid-19 praca szkoły w trybie stacjonarnym została 

zawieszona od 12 marca 2020 r. na podstawie zarządzenia MEN z dnia 11 marca 2020 r. (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 410). W dniach 12-13 marca 2020 r. w placówce prowadzone były zajęcia 

opiekuńczo-wychowawcze .W tych dwóch dniach sprawowana opieki do przedszkola/szkoły 

nie zgłosił się żaden uczeń. 

Począwszy od dnia 25 marca 2020 r. zarządzeniem Ministra Edukacji zostało wprowadzone 

zdalne nauczanie, a organizacja pracy szkoły /przedszkola została dostosowana do warunków 

i możliwości prowadzenia kształcenia na odległość.  

   Od 25 maja 2020 r. na terenie szkoły prowadzone były konsultacje dla uczniów klas 

ósmych.  

8.Szczegółowa informacja o organizacji pracy w okresie zawieszenia funkcjonowania 

szkoły i zdalnego nauczania oraz w okresie przywracania stacjonarnej formy pracy od 

25 maja 2020 r. 

    Dyrektor szkoły organizując proces zdalnego nauczania podejmował szereg działań 

organizacyjnych i administracyjnych w celu jednoznacznego określenia dla uczniów, 

rodziców i nauczycieli zasad prowadzenia zdalnej nauki, jej dokumentowania i przebiegu.  

   

 W pierwszej kolejności dokonano w szkole rozpoznania wyposażenia uczniów  w urządzenia 

umożliwiające udział w edukacji zdalnej. Rozpoznanie przeprowadzili wychowawcy klas.  

Zbiorcze zestawienia wykazały, że 11 uczniów, nie ma w domu sprzętu komputerowego.  

W tej sytuacji, na podstawie umowy użyczenia, ze stanu szkoły użyczono 11 laptopów. 11 

laptopów szkoła otrzymała z Gminy Waśniów w ramach projektu pn. „ Zdalna szkoła –wsparcie 

Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”  współfinansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego 

Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. 

  Na dzień 24 marca 2020 r. wskazano aplikację ZOOM do pracy zdalnej. Nuaczyciele 

wnioskowali o zakup e-dziennika. Nauczyciele używali również  Skype’a, Massengera i 

posługiwali się  sms-ami, co w znaczny sposób utrudniało prowadzenie nadzoru 

pedagogicznego i kontroli aktywności dziecka przez rodziców.   
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  Dyrektor systematycznie przekazywał komunikaty uczniom i rodzicom o organizacji pracy 

szkoły w okresie zawieszenia jej działalności, podając godziny pracy sekretariatu, 

zatrudnionych oraz dyżuru informatyka, w przypadku trudności z obsługą sprzętu 

komputerowego przez ucznia. Stanowiło to bardzo użyteczną pomoc zarówno samym uczniom 

jak i rodzicom.  

   Po przeprowadzonej konsultacji z nauczycielami zostały opracowane plany lekcji dla 

poszczególnych oddziałów i udostępnione uczniom i rodzicom na stronie www szkoły. 

     Zgodnie z obowiązkami dyrektora, wskazanymi w § 1 rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 

2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania 

jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493), dyrektor w formie zarządzenia określił: 

1) zasady zaliczania do wymiaru czasu pracy poszczególnych zajęć realizowanych z 

wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość; 

2) we współpracy z nauczycielami, sposób monitorowania postępów uczniów oraz sposób 

weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również informowania uczniów lub 

rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach; 

3) we współpracy z nauczycielami, tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania 

w poszczególnych oddziałach klas (semestrów) oraz na zajęciach realizowanych 

w formach pozaszkolnych, uwzględniając w szczególności: 

a)    równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia, 

b)    zróżnicowanie zajęć w każdym dniu, 

c) możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku 

umysłowego w ciągu dnia, 

d)    łączenie przemienne kształcenia zużyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia, 

e)   ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć; 

4) zasady dokumentowania zrealizowanych zadań. 

   

9.Organizacja procesu opiekuńczo-wychowawczego w oddziałach przedszkolnych  

 Po częściowym odmrożeniu od 6 maja 2020 r. szkoły/przedszkola w placówce zostały 

przygotowane warunki do przyjęcia dzieci na zajęcia z obowiązkowego rocznego 

przygotowania przedszkolnego/wychowania przedszkolnego. Dyrektor szkoły opracował 

szereg procedur zapewniających bezpieczeństwo dzieci i pracowników przed Covid-19. 

Należały do nich: 

1) procedura przyprowadzania i odbioru dziecka z przedszkola; 

2) procedura pobytu i zabawy w sali z dziećmi; 

3) procedura wyjścia grupy na ogród; 

4) procedura pobytu grupy na ogrodzie w wyznaczonych strefach; 

5) procedura zgłaszania i reagowania na incydenty w grupie typu: zmiana odzieży ze 

względów zdarzenia fizjologicznego lub złego samopoczucia ogólnego i 

zabezpieczenia obsługi w czasie pomocy dzieciom; 

6) procedura postępowania w razie stwierdzenia zagrożenia zarażenia wirusem COVID-

19 u wychowanka; 

7) procedura postępowania w razie stwierdzenia zagrożenia zarażenia wirusem COVID-

19 u pracownika; 

8) procedura sposobów komunikacji z rodzicami; 

9) procedura przyjęcia dostaw gotowych posiłków i produktów z firmy cateringowej;  
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10) procedura wydawania posiłków; 

11) procedura dezynfekcji zabawek i sprzętów w przedszkolu; 

12) procedura postępowania z zużytymi środkami ochrony osobistej. 

       W związku z określeniem przez Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 roku 

wytycznych dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form 

wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi do lat 3, że liczba 

wychowanków w grupie nie może być większą niż 12 osób, a minimalna przestrzeń do 

wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci do 4 m2  na jedno dziecko i każdego opiekuna, po 

dokonaniu obliczeń metrażu w salach dydaktycznych przedszkola oraz uwzględnieniu 

wytycznych GIS w zakresie zachowania dystansu społecznego między dziećmi i pracownikami 

przedszkola (min. 2 metry), pozwoliły dyrektorowi na przyjęcie do przedszkola i oddziałów 

przedszkolnych 10 dzieci do jednej grupy. Żadne dziecko nie było obecne w przedszkolu.  

10.Organizacja procesu opiekuńczo-wychowawczego dla uczniów klas I – III SP i na czas 

konsultacji 

     Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa 

Edukacji Narodowej dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna z dnia 15 maja 2020 

roku, określały liczbę uczniów w grupie nie większą niż 12 osób i minimalną przestrzeń do 

wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci do 4 m2 na jedno dziecko i każdego opiekuna. W 

uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci – 

nie więcej niż o 2. Metraż w salach dydaktycznych szkoły  oraz określone przez GIS wytyczne 

w zakresie zachowania dystansu społecznego między dziećmi i pracownikami przedszkola 

(min. 2 metry), a także określenie minimalnej przestrzeni (4 m2), pozwoliły dyrektorowi na 

przyjęcie do szkoły na zajęcia opiekuńczo – wychowawcze organizowane przez nauczycieli i 

wychowawców świetlicy do 10 dzieci w jednej grupie wychowawczej. Nie stworzono żadnej 

grupy, nie było chętnych. 

W celu poprawy estetyki i bezpieczeństwa uczniów przeprowadzono remonty: 

- uporządkowanie terenu wokół szkoły- wycięcie starych drzew i krzewów, 

- wybudowanie pomieszczenie na drewno opałowe,  

- wykonanie chodników z kostki brukowej, 

- pomalowanie 4 sal lekcyjnych i korytarza, 

- wymiana lamp oświetleniowych na ledowe, 

- wykonanie uziemienia i odgromienia budynku., 

- pomalowano plac zabaw 

PSP Boleszyn 

2.  Informacje dotyczące 

ważniejszych wydarzeń, 

które miały miejsce w 

szkole, w tym akcji 

charytatywnych. 

• Narodowe Czytanie Dzieciom - “Katarynka” 

• Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej 

• Ślubowanie pierwszoklasistów 

• Akcja „Pierwszaki 2019/2020 - zdrowo i 

bezpiecznie do szkoły” 
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• Akademia z okazji Święta Niepodległości oraz 

wspólne odśpiewanie „Mazurka Dąbrowskiego” 

w ramach akcji „Szkoła do hymnu” 

• Spotkanie z przedstawicielami Ostrowieckiego 

Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt „Animals” 

• Pokaz historyczny - Historia kampanii 

wrześniowej oraz przebieg II wojny światowej 

• Wigilia klasowa. Konkurs kolęd i pastorałek  

• Spotkanie z policjantem - pogadanka na temat 

„Bezpieczne ferie” 

• Światowy Dzień Pluszowego Misia 

• Warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży 

„Zdrowe życie moim nałogiem” 

• Zabawa choinkowa 

• Uroczysta akademia z okazji Dnia Babci i 

Dziadka  

Akcje charytatywne: 

• zbiórka na rzecz OSPZ „Animals”-„ Puszka dla 

pupila” 

• zbiórka nakrętek 

• Góra Grosza 

• zbiórka na rzecz WOŚP 

3.  Informacje dotyczące 

prowadzonej w szkole 

działalności innowacyjnej.  

 

4.  Informacje dotyczące 

uzyskanych przez szkołę 

certyfikatów, wyróżnień, itd. 

 

• Konkurs plastyczny „Rok bez smogu w Górach 

Świętokrzyskich” - Związek Gmin Gór 

Świętokrzyskich 

- II miejsce  

- III miejsce 

 

• Kiermasz Bożonarodzeniowy - wyróżnienia 

 

• Konkurs plastyczny - KRUS, Bezpiecznie na 

wsi: „nie ryzykujesz gdy zwierzęta znasz i 

szanujesz „ - udział 
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• Drużynowy Turniej Tenisa Stołowego w 

kategorii chłopców:  

 - szczebla gminnego: I miejsce (rocznik 2005-

2006) 

II miejsce (rocznik 2007 i 

młodsi) 

 

 

 

  -   Certyfikat Administratora Bezpieczeństwa 

Informacji 

 

5.  Informacje dotyczące udziału 

szkoły w projektach. 

• Projekt „Poprawa infrastruktury edukacyjnej 

wraz z doposażeniem w Szkole Podstawowej  

w Boleszynie” współfinansowany z 

Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach  Działania 

7.4Dofinansowanie projektu z UE: 442 546,1 
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PSP w Mominie 

Informacje dotyczące 

ważniejszych wydarzeń, które 

miały miejsce w szkole, w tym 

akcji charytatywnych. 

- Sprzedaż cegiełek- Fundacja „Pomóż i Ty”; 

- Sprzedaż kartek bożonarodzeniowych i 

wielkanocnych- Fundacja „Sursum Corda”, 

- zbiórka plastikowych zakrętek- pomoc choremu 

dziecku;  

- Zbiórka dla chorych dzieci (2 osoby);  

- akcje: „Szkołą pamięta”, „Szkoła do hymnu”; 

„”Razem na Święta”, 

- Europejski Tydzień Sportu, 

- Europejski Tydzień Kodowania, 

 

Informacje dotyczące 

prowadzonej w szkole 

działalności innowacyjnej.  

Wolontariat w szkole, Innowacja pedagogiczna- 

Akademia Kreatywnego Rozwoju i Ciekawskie 

Świetliczaki Mominiaki”, Godziny                                           

z przedsiębiorczości, 

Uniwersytet Dzieci i Rodziców 

 

Informacje dotyczące 

uzyskanych przez szkołę 

certyfikatów, wyróżnień, itd. 

Certyfikaty: Akademia Bezpiecznego Puchatka, 

Bezpieczeństwa Informacji, Między nami kobietkami,  

Informacje dotyczące udziału 

szkoły w projektach. 

Bezpieczna Cyfrowa Szkoła, Akademia Kreatywnego 

Rozwoju, Szkolne Pracownie Informatyczne 

Województwa Świętokrzyskiego (e-Pracownie WŚ), 

Program „Bezpieczne Świętokrzyskie”, Trzymaj Formę, 

Program antytytoniowej edukacji zdrowotnej- „Bieg po 

zdrowie”, Program profilaktyczny: „Nie pal przy mnie, 

proszę” – klasy I- III,                   „Znajdź właściwe 

rozwiązanie” – klasy IV- VIII. 

Informacje dotyczące udziału 

szkoły w projektach unijnych  

i wielkości pozyskanych 

środków. 

- Projekt „Szkolne pracownie Informatyczne 

Województwa Świętokrzyskiego (e-Pracownie WŚ)” – 

72535,60 zł  
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PSP w Waśniowie 

Informacje dotyczące 

ważniejszych wydarzeń, które 

miały miejsce w szkole, w tym 

akcji charytatywnych. 

Rocznica Odzyskania Niepodległości – oprawa 

artystyczna uroczystości szkolnej 

Spotkanie Opłatkowe z udziałem władz 

samorządowych, radnych Rady Gminy oraz 

przedstawicieli instytucji działających na terenie 

Gminy 

„ Dziś wszystkim z nas Bóg narodzi się” – oprawa 

artystyczna parafialnych  uroczystości Święta Trzech 

Króli 

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – szkoła 

otrzymała zgodę na utworzenie sztabu    -   zebrano  

11 148,64 

Szkolny Klub Wolontariatu – działania: 

- Zbiórka plastikowych nakrętek – pomoc dla chorego 

dziecka. 

- Zbiórka pluszowych zabawek dla dzieci z Centrum 

Zdrowia Dziecka  

w Warszawie 

- Góra Grosza – zbiórka wśród uczniów, nauczycieli i 

rodziców. 

- Zbiórka pieniędzy na karmę  

dla Schroniska Zwierząt w Janiku 

Informacje dotyczące 

prowadzonej w szkole 

działalności innowacyjnej.  

Realizacja innowacji pedagogicznych: 

 „ Badam, notuję, obserwuję” 

„ Kulturowe ABC języka” 

„ Bajkowy świat języka angielskiego”  
Informacje dotyczące uzyskanych 

przez szkołę certyfikatów, 

wyróżnień, itd. 

- Certyfikat Bezpieczeństwa Informacji,  

- Certyfikat „Szkoła w chmurze”, 

- Certyfikat OSE – Ogólnopolska Sieć Edukacyjna – 

Szybki 

 i Bezpieczny Internet. 

- Certyfikat „Akademii Bezpiecznego Puchatka” 

 

Informacje dotyczące udziału 

szkoły w projektach. 

Udziały w projektach: 

„ Nauka, Edukacja, Rozwój – Trzecia Misja Uczelni”. 

Projekt Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości 
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w Ostrowcu Św. 

uczniowie i rodzice klasy III 

 „ Uniwersytet dzieci i rodziców” – Projekt Wyższej 

Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu 

Świętokrzyskim – uczniowie 

 i rodzice kl. IV. 

„ Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – 

Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła 

energii” 

Projekt OSE – Ogólnopolska Sieć Edukacyjna Szybki 

i Bezpieczny Internet w szkole. 

 Program rządowy – Umowa 

 z    Ministerstwem Cyfryzacji.  

„ Szkoła pamięta” – projekt MEN 

„ Szkoła do hymnu” – projekt MEN 

„ Poznaję i chronię własne dziedzictwo przyrodnicze” 

–udział w projekcie ekologicznym Związku Gmin Gór 

Świętokrzyskich 

 

Ogólnopolski Program „ Shuttle Time” 

Sprzątanie świata „ Nie śmiecimy – sprzątamy – 

zmieniamy” 

„ Dokarmiamy ptaki zimą” – akcja Nadleśnictwa 

Łagów 

„ Akademia Bezpiecznego Puchatka” 

„ Bezpieczne pierwszaki” 

„ Bookcrosing” – uwolnij książkę 

Ogólnopolski projekt „ Cała Polska czyta dzieciom” 

Informacje dotyczące udziału 

szkoły w projektach unijnych  

i wielkości pozyskanych środków. 

„Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – 

Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła 

energii”. Zadanie realizowane jest w ramach Programu 

dla gmin województwa świętokrzyskiego pn. 

Pracownia edukacji ekologiczno – przyrodniczej w 

szkole podstawowej. 

Koszt całkowity zadania wynosi  

30 000 zł, w tym dotacja 24 000 zł. 

- Projekt „Szkolne pracownie Informatyczne 

Województwa Świętokrzyskiego (e-Pracownie WŚ)” – 

78 734,00 zł  
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11.W czasie pandemii szkoły dostosowały się do wymogów związanych ze zdalnym 

nauczaniem: 

1.Nauczyciele – wychowawcy nawiązali kontakt z rodzicami i uczniami w celu rozpoznania                             

i ustalenia jak najlepszych metod komunikacji.  

2.Ustalono, że lekcje prowadzimy w czasie rzeczywistym, zgodnym z tygodniowym rozkładem 

zajęć, a działania w ramach nauczania zdalnego, będą prowadzone w oparciu o następujące 

narzędzia:  

- komunikator do wideokonferencji Google Duo i platformy Zoom, 

- dziennik elektroniczny Librus,  

- pocztę elektroniczną, a także komunikatory społecznościowe, 

3. Pamiętamy, aby nauczanie zdalne uwzględniało możliwości (psychofizyczne i techniczne) 

wszystkich uczestników tego procesu, czyli szkoły (nauczycieli) oraz uczniów (i ich rodziców). 

4. Nauczyciele kontaktują się z uczniami i rodzicami poprzez dziennik elektroniczny Librus, 

stronę internetową szkoły, komunikatory i wideokonferencje. Rodzice mogą kontaktować się z 

nauczycielami telefonicznie oraz drogą mailową (wykaz adresów e-mail na szkolnej stronie 

internetowej).  

5. Nauczyciele w nauczaniu zdalnym korzystają m.in. z epodreczniki.pl, lekcjewsieci.pl, 

scholaris.pl, www.gov.pl/web/zdalnelekcje.pl, dlanauczyciela.pl, YouTube, 

scratch.mit.edu,gimpuj.com.pl, Multibooki i ebooki- Nowa Era, e-zasoby: muzea, galerie, 

filharmonie, biblioteki, filmy instruktażowe, platforma edukacyjna Eduelo, wyd. Express 

Publishing, Macmillan, Egis, blogi nauczycielskie 

 

12.Realizacja zadań oświatowych na rzecz uczniów i szkół 

W roku szkolnym 2019/2020 realizowano szereg zadań wynikających z 

ustawowych obowiązków gminy na rzecz uczniów i szkół. Najważniejszym 

zrealizowanym zadaniem Gminy było zabezpieczenie na odpowiednim poziomie 

szkołom środków finansowych na prowadzenie działalności, w tym na wynagrodzenia 

pracowników i eksploatacje budynków.  

- Subwencja w roku 2019 – 6 189 016,00zł 

- Dodatkowo metr. -164 47,00  zł w tym niepełnospr. 370 055,00zł   

- Subwencja w roku 2020 – 6 108 905,00zł zł w tym niepełnospr. 302 025,00zł   

 Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania 

przedszkolnego. Przydział środków: w 2019r.186.599,00zł, w 2020r.- 189 365,00zł 

 

13.Dowożenie uczniów do szkół. 

Realizując obowiązki określone w art.17 ustawy o systemie oświaty dowożono  

lub refundowano rodzicom wydatki związane z dowożeniem do szkół uczniów 

niepełnosprawnych i zamieszkałych w znacznym oddaleniu od szkół.  

http://www.gov.pl/web/zdalnelekcje.pl
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Odrębnie dowożeni byli uczniowie niepełnosprawni do szkół specjalnych w Ostrowcu Św., 

środkami transportu zorganizowanymi przez gminę, z dowozu skorzystało 4 uczniów. 

Zakupiono bilety dla uczniów, którzy byli dowożeni środkami komunikacji PKS .                    

Koszt zadania :za rok 2019- 76 940,00 zł, za rok 2020r.- 44 885,00zł 

Nakłady na dowożenie uczniów w 2019r. : 

WYDATKI OGÓŁEM WYNAGR. Z POCHODNYMI POZOSTAŁE KOSZTY 

325 866,76 140 341,54 185 525,22 

Nakłady na dowożenie uczniów w 2020r. : 

WYDATKI OGÓŁEM WYNAGR. Z POCHODNYMI POZOSTAŁE KOSZTY 

215 331,00 120 162,79  95 168,21 

 

Zwrot kosztów dowozu dziecka przez rodziców  do szkoły specjalnej: 2.159,50 zł 

Koszty dowozu uczniów do szkoły  specjalnej na podstawie umowy: 9.245,40 zł  

Przy organizacji dowozów bardzo istotnym jest zapewnienie pełnego bezpieczeństwa w 

miarę krótkiego w czasie przejazdu do i ze szkoły oraz takiego ułożenia 

harmonogramów, aby umożliwić udział uczniów w różnych formach zajęć, w tym 

pozalekcyjnych. Wymaga to ścisłej współpracy i koordynacji działań między dyrektorami 

placówek a gminą.  

W minionym roku szkolnym nie odnotowano wypadku ani innych zdarzeń losowych. 

Dowozy funkcjonują sprawnie zapewniając terminowy, bezpieczny przewóz dzieci i 

młodzieży do i ze szkoły oraz realizując inne zadania statutowe. Dzieci w trakcie dowozów 

znajdują się pod stałą opieką opiekunów. 

14.Stypendia szkolne zakup podręczników i materiałów ćwiczebnych 

Zgodnie z dyspozycją art.90b i art.90m ustawy o systemie oświaty wspomagano 

uczniów w formie stypendiów szkolnych. Z tej formy wsparcia korzystali uczniowie 

szkół podstawowych, gimnazjów oraz uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, którzy 

zamieszkują na terenie Gminy Waśniów. Kryterium dochodowe uprawniające do 

uzyskania pomocy określone było w kwocie 528,00 złotych na członka rodziny.  

Stypendia  wypłacone było w dwóch transzach :. wrzesień-grudzień 2019r. i styczeń-

czerwiec 2020r. 

Wypłacono 71 wnioskodawcom. 

Kwota stypendium wypłacona w 2019 r. -85 770, 80zł zł, w 2020r.- 73 978,20 zł 
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      Zgodnie z rozporządzeniem MEN  otrzymaliśmy dotację na wyposażenie szkół w 

podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe :  2019r. 42 080,16 zł, 2020r.- 

57 147,99 zł 

15.Dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników 

Wykonując obowiązki w zakresie wsparcia pracodawców w szkoleniu 

młodocianych pracowników zamieszkałych na terenie Gminy rozpatrywano zgodnie z 

dyspozycją art.70b ustawy o systemie oświaty wnioski pracodawców o zwrot kosztów 

kształcenia młodocianych uczniów, którzy ukończyli przygotowanie zawodowe i zdali egzamin 

czeladniczy lub egzamin potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawodowych. Tabela poniżej 

obrazuje liczbę złożonych wniosków i rozpatrzonych pozytywnie oraz poniesione wydatki. Na 

realizację powyższego zadania pozyskano dotację od Wojewody Świętokrzyskiego, 

która w 100% pokryła poniesione wydatki. 

 

  

Liczba 

młodocianych  

Wysokość przekazanych 

przez Kuratorium Oświaty 

w Kielcach  środków z  

Funduszu Pracy w 2020 

roku na rachunek  

bankowy Gminy 

Środki wykorzystane 

przez gminę  na 

realizację zadania w 

2020 roku 

Nauka zawodu 
8 48 486,00 48 486,00 

Przyuczenie do wykonywania 

określonej pracy 0 0,00 0,00 

  8 48 486,00 48 486,00 

 

16.Kontrola obowiązku szkolnego i nauki 

Ważnym zadaniem realizowanym w roku szkolnym 2019/2020 była kontrola obowiązku 

szkolnego i obowiązku nauki. Obowiązkowi szkolnemu podlegają uczniowie w wieku od 

7 lat do ukończenia gimnazjum (16 lat), a obowiązkowi nauki uczniowie w wieku 16-18 

lat.  

Szczegółowe informacje dyrektorów dotyczące spełniania obowiązku szkolnego znajdują się 

w załączniku właściwym dla danej szkoły w pkt.8 i 9. 

Kontroli spełniania obowiązku szkolnego dokonują dyrektorzy szkół w obwodach, w których 

zamieszkują uczniowie, a obowiązku nauki gmina.  
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17.Finansowanie oświaty 

 

Wykonanie budżetu za 2020 rok 

Wydatki ogółem w zł Wynagrodzenia z pochodnymiw zł Pozostałe koszty w zł 

 

SZKOŁY PODSTAWOWE 

 

 

4 056 443,79 

 

3 460 965,61 

 

595 478,18 

 

 

 

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE 

 

 

441 170,12  

 

 

 

405 190,10 

 

 

 

35 980,02 

 

CENTRUM USŁUG  WSPÓLNYCH 

 

294 499,08 

+73 979,20- stypendia 

+79 695,21 pozostała 

działalność 

 

 

259 313,20 

 

35 185,88 

 

 

DOWOŻENIE UCZNIÓW 

 

 
215 331,00 

           
120 162,79 

 
95 168,21 

 

REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ 

ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 

 

 

366 059,89 

       

    366 059,89 

 

- 
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X. DZIAŁALNOŚĆ INSTYTUCJI KULURY (GOKiS, GBP) 

 
1. Działalność Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Waśniowie w 2020 roku 

Siedziba Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Waśniowie znajduje się w Waśniowie przy ul. 

Ostrowieckiej 12 . 

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Waśniowie  funkcjonuje w oparciu o przepisy ustawy z 

25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z uwzględnieniem 

zmian, ustawy z dnia 18.01.1996 r. o kulturze fizycznej z uwzględnieniem zmian oraz ustawy 

o rachunkowości z dnia 29.09.1994 roku z uwzględnieniem zmian. 

 

Podstawą działalności GOKiS jest Statut nadany z mocą ogólnie obowiązujących przepisów 

prawa. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Waśniowie realizuje zadania w zakresie 

upowszechniania kultury i sportu, w dziedzinie wychowania, edukacji oraz zaspokajania 

potrzeb społeczności lokalnej w zakresie sportu i rekreacji. 

 

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Waśniowie został przekształcony w samorządową 

instytucję kultury Uchwałą Rady Gminy w Waśniowie Nr XXXII/191/2005 z dnia 9.12.2005r. 

 

Działalność prowadzi od 1 marca 2006 roku. 

 

Struktura rzeczowa ze sprzedaży produktów, towarów i usług: 

 

Lp. Tytuł przychodu Kwota 

1 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Dotacja organizatora na zadania bieżące 

 

Przychody ze sprzedaży usług związanych z 

działalnością statutową instytucji, w tym: 

opłaty za naukę gry na instrumentach muzycznych i 

śpiewu solowego, wpłaty za wynajem terenu pod 

działalność handlową na imprezach organizowanych 

przez GOKiS, wpłaty za uczestnictwo w zajęciach: 

tanecznych, szkółki piłki nożnej, fitness, Kobudo, 

taekwondo, plastyki. 

 

Wsparcie finansowe dla grupy KGW Sami Swoi 

od Banku Spółdzielczego w Ostrowcu Św. 

363.567,31 

 

 

11.185,00 

 

 

 

 

            

 

 

1.000,00 

Ogółem przychody 375.752,31 

 

 

Plan dotacji Organizatora (Gminy Waśniów) na 2020 rok została zaplanowany w kwocie 

410.000,00 zł zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Waśniowie  Nr XV/98/2019 z dnia 30 grudnia 

2019 roku, na przestrzeni roku nie uległ zmianie. 

Dotacja została przekazana przez Gminę Waśniów w kwocie 410.000,00 zł i wykorzystana w 

kwocie 363.567,31 zł, niewykorzystana kwota dotacji podmiotowej wyniosła 46.432,69 zł. 
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Niewykorzystana kwota dotacji podmiotowej w wysokości 46.432,69 zł została zwrócona do 

Organizatora (Gminy Waśniów) zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Waśniów Nr 123/2017 

z dnia 29 grudnia 2017 roku. 

 

Na dzień 31.12.2020 roku jednostka osiągnęła przychód w wysokości 375.752,31 zł i poniosła 

koszty w wysokości 375.752,31 zł. Wynik finansowy jednostki nie wykazuje salda. 

 

Przeciętne zatrudnienie w grupach zawodowych w 2020 roku: 

        3 osoby zatrudnione na umowę o pracę w przeliczeniu na etaty – 2,67 

Lp. Stanowisko Wymiar zatrudnienia 

1 Dyrektor 1/1etatu 

2 Instruktor 1/1 etatu 

3 Gł. Księgowy 2/3 etatu 

 

Na przestrzeni 2020 roku Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Waśniowie zatrudniał 22 

zleceniobiorców,  z czego 12 na umowę zlecenie i 10 na umowę o dzieło. 

 
2.Działalość Gminnej Biblioteki Publicznej w Waśniowie  

 

Siedziba Gminnej Biblioteki Publicznej w Waśniowie znajduje się w Waśniowie przy 

ul. Rynek 24. 

Gminna Biblioteka Publiczna w Waśniowie gospodaruje posiadanym mieniem na zasadach 

określonych w ustawie z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności 

kulturalnej z późn. zm., ustawy o bibliotekach z dnia 27.06.1997 r. z późn. zm. oraz ustawy o 

rachunkowości z dnia 29.09.1994 roku z późn. zm. 

  

Przedmiotem działalności GBP w Waśniowie jest : 

- gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych 

- prowadzenie działalności informacyjno - bibliograficznej 

- popularyzacja książki i czytelnictwa 

  

Gminna Biblioteka Publiczna w Waśniowie została przekształcona w samorządową instytucję 

kultury uchwałą Rady Gminy w Waśniowie Nr XXXII/192/2005 z dnia 9.12.2005 roku. 

Działalność prowadzi od 1 marca 2006 roku. 

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za rok obrotowy                        

   od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku. 

Rokiem obrotowym instytucji jest rok kalendarzowy. 
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Gminna Biblioteka Publiczna posiada zbiory biblioteczne wg poniższego zestawienia: 

 

         Nazwa 
  Wartość na   

początek roku 
Zwiększenia Zmniejszenia 

Wartość na 

koniec roku 

Księgozbiory 

biblioteczne 
171.283,67 30.947,00          -- 202.230,67 

 

 

Struktura rzeczowa przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i usług: 

 

Lp. Tytuł przychodu Kwota 

1 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

Dotacja organizatora na zadania bieżące 

 

Dotacja ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

pochodzących z budżetu państwa na zakup nowości 

wydawniczych w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy 

Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup nowości 

wydawniczych do bibliotek publicznych 

 

Nota obciążeniowa za rozmowy telefoniczne 

135.000,00 

 

15.000,00 

 

 

 

 

 

157,54 

 Ogółem przychód 150.157,54 

 

Plan dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Waśniowie na 2020 rok został 

zaplanowany w kwocie 135.000,00 zł zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Waśniowie Nr 

XV/98/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku, na przestrzeni roku nie uległ zmianie.   

 

Dotacja została przekazana przez Gminę Waśniów w kwocie 135.000,00 zł i wykorzystana 

została w całości. 

 

Przychody w 2020 ogółem wyniosły 150.157,54 zł, z czego dotacja organizatora wyniosła 

135.000,00 zł, dotacja  z MKiDN na ,,Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek w 2020 

roku” wyniosła 15.000,00 zł, pozostałe przychody 157,54 zł. 

Przychody roku 2020 zostały wykorzystane w całości, czego odzwierciedleniem są poniesione 

koszty w wysokości 150.157,54 zł. 

 

Przeciętna liczba zatrudnionych w 2020 roku 

2 osoby zatrudnione na umowę o pracę w przeliczeniu na etaty – 1,33 

 

Lp. Stanowisko Wymiar zatrudnienia 

1 Kierownik 1/1 etatu 

2 Główny Księgowy 1/3 etatu 
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XI. OCHRONA ZDROWIA 

 
Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Waśniowie obejmuje opieką lekarsko-pielęgniarską 

pacjentów zapisanych do przychodni tj. do Ośrodka Zdrowia w Waśniowie i w Garbaczu, 

głównie mieszkańców gminy Waśniów. Obecnie do GZOZ zapisanych jest około 5.200 osób. 

GZOZ w Waśniowie świadczy usługi medyczne w zakresie: 

a) Podstawowej opieki zdrowotnej a w jej ramach wykonuje świadczenia: 

- lekarza poz, 

- pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej poz, 

- pielęgniarki środowiskowej medycyny szkolnej, 

- położnej środowiskowo-rodzinnej poz.  

W ramach świadczeń lekarza, pielęgniarki poz i położnej poz realizowane są świadczenia 

zdrowotne dla dzieci i dorosłych zapisanych do przychodni, świadczenia w przypadku nagłych 

zachorowań dla osób spoza listy aktywnej oraz świadczenia związane z wystawieniem karty 

DILO w ramach szybkiej terapii onkologicznej. W zakładzie funkcjonują dwa gabinety 

szczepień realizujące program powszechnych szczepień ochronnych. Pielęgniarka 

środowiskowa medycyny szkolnej obejmuje opieką dzieci uczęszczające do szkół na terenie 

gminy Waśniów. W ramach medycyny szkolnej realizowany jest program grupowej 

profilaktyki nadzorowanego szczotkowania zębów dla dzieci z klas 1 – 6 Szkół Podstawowych. 

Położna poz realizuje również wizyty patronażowe małych dzieci oraz udziela konsultacji 

medycznych kobietom ciężarnym w edukacji przedporodowej. Świadczenia realizowane są w 

ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia Oddział Regionalny w Kielcach w ramach 

powszechnego systemu ubezpieczenia zdrowotnego. 

b) Świadczenia stomatologiczne realizowane są w ramach udzielanych świadczeń 

ogólnostomatologicznych dla dzieci i dorosłych, oraz świadczeń ogólno-

stomatologicznych udzielanych uczniom uczęszczającym do szkół na terenie 

Gminy Waśniów. Świadczenia realizowane są na podstawie zawartej umowy z 

Narodowym Funduszem Zdrowia Oddział Regionalny w Kielcach w ramach 

powszechnego systemu ubezpieczenia zdrowotnego. 

c) Świadczenia poradni ginekologiczno-położniczej w ramach której realizowane 

są świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii, pobierania materiału z 

szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego, realizowane są 

świadczenia zabiegowe w zakresie skojarzonym oraz świadczenia w zakresie 

położnictwa i ginekologii AOP świadczone przez położną, 

d) Świadczenia zdrowotne – wykonywanie badań profilaktycznych pracowników                    

w ramach gabinetu medycyny pracy. Świadczenia realizowane są na podstawie 

indywidualnie podpisanych umów z podmiotami zainteresowanymi. 

e) Świadczenia zdrowotne w ramach programów profilaktycznych. Obecnie 

GZOZ realizuje świadczenia w ramach projektu: 

- „Wczesna diagnostyka gruźlicy u mieszkańców województwa świętokrzyskiego z grup 

szczególnego ryzyka”. Projekt realizowany na podstawie zawartej umowy z Wojewódzkim 

Szpitalem Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze, 
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- „Profilaktyka chorób naczyń mózgowych szansą na długie życie w zdrowiu”. Projekt 

realizowany na podstawie zawartej umowy z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki 

Zdrowotnej Szpitalem Uniwersyteckim w Krakowie, 

- „Twój świadomy wybór, program profilaktyki nowotworów głowy i szyi”. Projekt 

realizowany na podstawie zawartej umowy ze Świętokrzyskim Centrum Onkologii 

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Kielcach. 

3. Zatrudniony personel medyczny w GZOZ: 

a) lekarze: 

- poz: w Ośrodku Zdrowia w Waśniowie: gabinet lekarza ogólnego - 3 osoby na łącznie około 

1 i 1/2 etatu, gabinet lekarza pediatry – 2 osoby – łącznie około ¾ etatu,  

- poz: w Ośrodku Zdrowia w Garbaczu: gabinet lekarza ogólnego - 2 osoby, łącznie około 2/3 

etatu, gabinet lekarza pediatry – 1 osoba na około 1/5 etatu, 

- stomatologia: w Ośrodku Zdrowia w Waśniowie – 2 osoby – łącznie 1 etat; w Ośrodku 

Zdrowia w Garbaczu – 1 osoba na ½ etatu, 

b) pielęgniarki: 

- poz: w Ośrodku Zdrowia w Waśniowie: 5 osób – 5 etatów, w Ośrodku Zdrowia w Garbaczu 

– 2 osoby na łącznie 1 i 1/2 etatu, 

- medycyny szkolnej: 1 osoba na 1 etat, 

- w gabinetach stomatologicznych: w Ośrodku Zdrowia w Waśniowie: 1 osoba na 1 etat, w 

Ośrodku Zdrowia w Garbaczu: 1 osoba na ½ etatu. 

c) położna: 1 osoba na 1 etat 

d) rejestratorka medyczna: 1 osoba na ½ etatu w Ośrodku Zdrowia w Garbaczu. 

 

XII. POMOC SPOŁECZNA 

 

1. Zasady udzielania pomocy 

O pomoc finansową mogą starać się osoby, które spełniają warunki określone w ustawie   o 

pomocy społecznej tj.: 

     - trudna sytuacja życiowa 

     - trudna sytuacja finansowa 

przy czym oba warunki muszą być spełnione jednocześnie. 

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej, na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej  z 

dnia 12 marca 2004 roku, przysługuje osobom i rodzinom z powodu przyczyn ( trudna sytuacja 

życiowa), do których należą: 

1. ubóstwo 

2. sieroctwo 

3. bezdomność 

4. bezrobocie 

5. niepełnosprawność 

6. długotrwała lub ciężka choroba 

7. przemoc w rodzinie 

 7a. potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi 
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8. potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietność 

9. bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa 

domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych 

10. trudność w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status 

uchodźcy lub ochronę uzupełniającą 

11. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego 

12. alkoholizm lub narkomania 

13. zdarzenia losowe i sytuacje kryzysowe 

14. klęska żywiołowa lub ekologiczna 

Miesięczny dochód osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc nie może być wyższy od kwoty 

określonej w ustawie o pomocy społecznej / tzw. kryterium dochodowe ustalone zgodnie z 

art. 8 ust. 1 / wynosi odpowiednio: 

- dla osoby samotnie gospodarującej, której dochód nie może przekraczać kwoty 701 zł. 

- dla osoby w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 528 zł.  

Świadczenia z pomocy społecznej finansowane są z dwóch źródeł: budżetu państwa ( dotacja 

celowa) oraz budżetu gminy ( środki własne gminy). 

Każda z gwarantowanych przez ustawę form pomocy wymaga zarówno klasyfikacji przypadku 

do odpowiedniej kategorii i zadań, jak i spełniania kryterium dochodowego. 

Tab. 1 Udzielone świadczenia z zadań własnych gminy realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Waśniowie w 2020 roku 

Forma pomocy Liczba osób 

którym 

przyznano 

świadczenie 

Liczba świadczeń Kwota świadczeń  

w zł. 

zasiłki stałe 

 

64 725 647 813,00 

zasiłki okresowe 

 

14 48 17 925,00 

posiłek w tym: 

- dla dzieci 

 

48 2 664 17 465,00 

zdarzenie losowe 4 4 9 960,00 
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zasiłki celowe  

i w naturze w tym: 

- zasiłki specjalne 

264 

 

6 

x 

 

12 

166 511,00 

 

3 300,00 

Razem 394  859 674,00 

opłaty za pobyt  

w domu pomocy 

społecznej 

 

16 166 365 528,00 

składka na ubezpieczenie 

zdrowotne od zasiłków 

stałych 

 

62 688 36  215,00  

Ogółem: 472 x 1 261 417,00 

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania MPiPS-03 oraz SKŁ- ZDR za 2020 r.  

Pracownicy socjalni stosują w pracy kontrakt socjalny, a więc umowę dwustronną zawieraną  

przez pracownika socjalnego i klienta pomocy społecznej. Kontrakt jest zobowiązaniem 

obydwu stron do podjęcia działań. Celem kontraktu jest ustalenie jak najbardziej skutecznej 

drogi wyjścia rodziny z trudnej sytuacji bytowej.  

2. Świadczenia rodzinne 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Waśniowie dla osób zamieszkałych na terenie Gminy 

Waśniów zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych jest 

jedynym organem realizującym świadczenia rodzinne, którymi są: 

1) zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłków rodzinnych 

2) świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenia pielęgnacyjne oraz specjalny 

zasiłek opiekuńczy 

3) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka. 

W 2020 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Waśniowie realizował także zadania 

związane z ustaleniem i wypłatą zasiłków dla opiekunów na podstawie ustawy z dnia 

4 kwietnia  2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz pomocy finansowej      

w ramach rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia 

pielęgnacyjnego. 

System świadczeń rodzinnych jest finansowany ze środków budżetu państwa z dotacji celowej. 

 

 

 

 



 84 
 

Tab. 3 Wydatki na świadczenia rodzinne, zasiłki dla opiekunów oraz pomoc finansową w ramach 

rządowych programów wspierania  osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego w ramach 

zadań zleconych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Waśniowie realizowane w 2020 r.  

Forma pomocy Średniomiesięczna 

liczba 

świadczeniobiorców 

Kwota świadczeń 

 roczna w zł.  

1. Zasiłki rodzinne 436,25 614 687,00 

2. Dodatki do zasiłku rodzinnego w tym: x x 

    - z tytułu urodzenia dziecka 2,08 25 000,00 

    - z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie   

       korzystania z urlopu wychowawczego 

5,92 26 991,00 

    - z tytułu samotnego wychowywania dziecka 18,42 44 573,00 

    - z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka 

niepełnosprawnego 

32,08 42 090,00 

    - z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 25,58 30 580,00 

    - z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w 

szkole poza miejscem zamieszkania 

84,92 71 367,00 

    -  z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie 

wielodzietnej 

74,92 85 405,00 

3. Zasiłki pielęgnacyjne 292,92 757 924,00 

4. Świadczenia pielęgnacyjne 45,33 986 283,00 

5. Składka społeczna od świadczenia 

pielęgnacyjnego 

35,83 158 601,00 

6. Składka zdrowotna od świadczenia 

pielęgnacyjnego 

13,75 26 606,00 

7. Specjalny zasiłek opiekuńczy 27,58 204 371,00 

8. Składka społeczna od specjalnego zasiłku 

opiekuńczego 

25,83 46 230,00 

9.  Składka zdrowotna od specjalnego zasiłku 

opiekuńczego 

11,17 7 327,00 

10. Zasiłek dla opiekunów 28,00 205 979,00 
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11. Składka społeczna od zasiłku dla 

opiekunów 

10,00 20 188,00 

12. Składka zdrowotna od zasiłku dla 

opiekunów 

6,00 3 788,00 

13. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia 

się dziecka 

4,00 48 000,00 

14. Świadczenie rodzicielskie 14,25 153 557,00 

Ogółem: x 3 233 541,00 

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania rzeczowo-finansowego o zadaniach z zakresu 

świadczeń rodzinnych realizowanych ze środków budżetu państwa oraz budżetu gminy za IV kwartał 2020 r.  

 

3.Fundusz alimentacyjny  

Kolejnym zadaniem realizowanym przez GOPS Waśniów są sprawy związane  

z funduszem alimentacyjnym. 

Kierownik GOPS w Waśniowie został upoważniony przez Wójta Gminy Waśniów 

do prowadzenia postępowań w sprawach przyznawania świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 

wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych, postanowień  

i zaświadczeń oraz do przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji 

gospodarczych o zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego. 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego mogą otrzymywać osoby na podstawie tytułu 

wykonawczego, jeżeli egzekucja jest bezskuteczna dla osób do ukończenia 18 roku życia albo 

w przypadku, gdy osoba uczy się w szkole lub w szkole wyższej do ukończenia przez nią  

25 roku życia, lub w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności 

– bezterminowo. Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego w okresie zasiłkowym 

2019/2020 przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie 

przekracza kwoty 800 zł. Natomiast prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego w okresie 

zasiłkowym 2020/2021 przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie 

nie przekracza kwoty 900 zł.  

W przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekracza kryterium 

dochodowe, o kwotę nie wyższą niż kwota świadczenia z funduszu alimentacyjnego 

przysługującego danej osobie uprawnionej w okresie świadczeniowym, na który jest ustalane 

prawo do tego świadczenia, świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości 

różnicy między kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie 

uprawnionej a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w 

rodzinie. Natomiast, jeżeli różnica jest niższa niż 100 zł, świadczenie to nie przysługuje.  

W okresie od stycznia do grudnia 2020 roku wypłacono z funduszu alimentacyjnego 

świadczenia w sumie 29 rodzinom w łącznej kwocie 203 706,00 zł. 
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Tab. 4 Informacja na temat wydatków oraz liczy osób korzystających ze świadczeń  z 

funduszu alimentacyjnego. 

Fundusz alimentacyjny 2020r.  

Liczba rodzin korzystających - roczna 29 

Liczba wypłaconych świadczeń - roczna 517 

Kwota wypłaconych świadczeń - roczna 203 706,00 

Średnia miesięczna wysokość świadczenia na 

osobę uprawnioną 

394,2 

Średnia miesięczna liczba osób uprawnionych 43,08 

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania z realizacji zadań przewidzianych  

w ustawie z 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. 

Stan należności głównych na dzień 31.12.2020  r. z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego wyniósł 2 823 954,00 zł. W 2020 roku od dłużników alimentacyjnych 

na poczet tych należności wyegzekwowano kwotę 109 186,16 zł. W 2020 r. do biura informacji 

gospodarczej przekazywano informacje o zadłużeniu 5 nowych dłużników alimentacyjnych. 

GOPS w Waśniowie upoważniony również został do podejmowania działań wobec dłużników 

alimentacyjnych.  

Liczba dłużników alimentacyjnych w gminie Waśniów w 2020r. wyniosła 28. 

 

Tab. 5 Informacja na temat podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych. 

Działania podjęte w stosunku do dłużników 

alimentacyjnych 

2020 r. 

Przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego  

i odebranie oświadczenia majątkowego 

4 

Skorzystanie z rodzinnego wywiadu 

środowiskowego 

 

0 

Zobowiązanie dłużnika alimentacyjnego  

do zarejestrowania się w PUP 

3 

Poinformowanie PUP o potrzebie aktywizacji 

zawodowej dłużnika alimentacyjnego 

5 

Wydanie decyzji uznającej dłużnika 

alimentacyjnego za uchylającego się od 

zobowiązań alimentacyjnych  

1 
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Złożenie wniosku o zatrzymanie prawa jazdy 

dłużnika alimentacyjnego 

1 

Złożenie wniosku o ściganie dłużnika 

alimentacyjnego  

5 

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania z realizacji zadań przewidzianych  

w ustawie z 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. 

 

4. Kolejnym zadaniem realizowanym przez GOPS Waśniów są sprawy związane  

ze świadczeniem wychowawczym, które ma na celu częściowe pokrycie wydatków 

związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb 

życiowych. Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu 

dziecka lub opiekunowi prawnemu dziecka do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. 

W okresie od stycznia do grudnia 2020r. wypłacono świadczenie wychowawcze 773 

rodzinom, w łącznej kwocie 6 725 410,00 zł. 

 

Tab. 6 Informacja na temat wydatków oraz liczy osób korzystających ze świadczenia 

wychowawczego. 

Świadczenie wychowawcze 2020 r. 

 

Liczba rodzin pobierających świadczenie 

wychowawcze z tego: 

 

773 

 

Liczba wypłaconych świadczeń – roczna 

 

13451 

 

Kwota wypłaconych świadczeń 

 

6 725 410,00 

 

Średnia miesięczna liczba osób uprawnionych 

1298 

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań miesięcznych związanych z realizacją zadań dotyczących 

Świadczenia Wychowawczego w 2020 roku. 
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5.Dobry Start   

Następnym zadaniem realizowanym przez GOPS Waśniów jest wypłata świadczeń 

z rządowego programu „Dobry Start”. Świadczenie jest przyznawane raz w roku w związku 

z rozpoczęciem roku szkolnego przez ucznia (dziecko lub osobę uczącą się) do ukończenia 

20 roku życia lub 24 roku życia w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się 

orzeczeniem o niepełnosprawności. Świadczenie przysługuje w wysokości 300 zł. 

W okresie od stycznia 2020r. do grudnia 2020r. świadczenie wypłacono 545 rodzinom 

w łączonej kwocie 241 800,00 zł. 

 

Tab. 7 Informacja na temat wydatków oraz liczy osób korzystających ze świadczenia „Dobry 

Start”. 

Rządowy Program „Dobry Start” 2020r. 

Liczba złożonych wniosków 545 

Liczba wypłaconych  świadczeń 806 

Kwota wypłaconych świadczeń 241 800,00 

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań miesięcznych związanych z realizacją zadań dotyczących 

Świadczenia „Dobry Start” w 2020 roku. 

 

6. Realizacja programu „posiłek w szkole i w domu” 

Zgodnie z art. 48 ust. 1 i 4 ustawy o pomocy społecznej, pomoc w formie jednego gorącego 

posiłku dziennie przysługuje osobie jeśli jest tego pozbawiona i własnym staraniem nie może 

go sobie zapewnić.  Zgodnie z wieloletnim programem wspierania finansowego gmin 

w zakresie dożywiania  „Posiłek w szkole i w domu”  na lata 2020-2023, realizowane były 

działania dotyczące w szczególności zapewnienia pomocy w zakresie dożywiania: 

-  dzieciom do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej; 

-  uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej; 

- pozostałym osobom otrzymującym pomoc na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej. 

W ramach realizacji Programu „Posiłek w szkole i w domu” osoby uprawnione otrzymały 

gorący posiłek lub świadczenie pieniężne na zakup posiłku. 

W roku 2020 objętych programem „Posiłek w szkole i w domu” zostało 285 osoby (zasiłki 

celowe oraz pokrycie kosztów wyżywienia w placówkach szkolnych). Pomocy 

w formie zasiłku celowego udzielono 237 osobom. Od kilku lat Gminny Ośrodek Pomocy 
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Społecznej w Waśniowie, prowadzi dożywianie dzieci z rodzin najuboższych z terenu naszej 

gminy. W roku 2020 objęto dożywianiem 48 uczniów w czterech szkołach podstawowych, oraz 

w innych placówkach z poza terenu Gminy, do których uczęszczają uczniowie z Gminy 

Waśniów. Średni koszt jednego posiłku wyniósł w 2020 r.- 6,56 zł. 

 

Tab. 7 Liczba osób korzystających z posiłku z podziałem na rodzaj posiłku i wiek 

Wyszczególnienie Ogółem Dzieci do czasu 

rozpoczęcia nauki 

w szkole 

podstawowej 

Uczniowie do czasu 

ukończenia szkoły 

ponadgimnazjalnej 

Pozostałe osoby 

otrzymujące pomoc 

na podst. art. 7 ust. o 

pom. społ. 

Liczba osób 

korzystających z 

posiłku w tym : 

48 10 37 1 

- pełen obiad 2 0 1 1 

- jedno danie  

  gorące 

46 10 36 0 

- bułki/kanapki 0 0 0 0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania z realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie 

dożywiania” za 2020 r.  

Koszty dożywiania w szkołach w ramach programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” 

wyniosły ogółem kwotę 17.465,00 zł., natomiast zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności 

wyniosły 136 918,00 zł. 

Łączny koszt realizacji programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu”  

w 2020 r. wyniósł 154 383 zł. w tym: 

- dotacja 136.000,00 zł. 

- środki własne 18.383,00 zł. 

W 2020 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Waśniowie prowadził realizację zadań z 

zakresu dystrybucji artykułów spożywczych dla najbardziej potrzebujących w ramach 

Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy 

Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2020 i pomocą taką objęto 

1102 osoby. 
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7. Rzeczywista liczba rodzin i osób objętych pomocą społeczną 

Tab. 8 Rzeczywista liczba rodzin i osób objętych pomocą społeczną 

Wyszczególnienie Liczba osób którym 

decyzją przyznano 

świadczenia 

Liczba rodzin Liczba osób  

w rodzinie 

Świadczenia przyznane 

w ramach zadań 

zleconych i własnych 

397 226 520 

Świadczenia przyznane 

w ramach zadań 

zleconych 

0 0 0 

Świadczenia przyznane 

w ramach zadań 

własnych 

397 226 520 

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania  MPiPS-03 za 2020 r. 

 

Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Waśniowie udzielają również  

wszechstronnego wsparcia w postaci szeroko rozumianej pracy socjalnej, której celem jest 

przywrócenie rodziny do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym, przekonanie ich 

że posiadają wewnętrzną siłę, która pozwoli im wywrzeć wpływ na swoje życie i zmienić 

niekorzystne warunki. W pracy kierujemy się ideą, iż w każdym człowieku tkwi jego 

wewnętrzny kapitał, którym jest zasób wiedzy, umiejętności, zdrowie, energia, adaptacja do 

zmian. W 2020 r. pracownicy socjalni udzielili pomocy w postaci pracy socjalnej ogółem 190 

rodzinom ( 476 osoby  w rodzinie). 

W 2020r. pracownicy prowadzili również interwencje kryzysowe w środowisku. Celem 

interwencji było zdiagnozowanie problemu i podjęcie stosownych działań zmierzających do 

rozwiązania konfliktu. W 2020 roku takimi interwencjami kryzysowymi było objęte 

11 rodzin. 

W 2020 r. objęliśmy różnorodną pomocą finansową i rzeczową 306 rodzin tj. 816 osób  

w rodzinach, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. 

W 2020 r. w porównaniu do 2019 r. liczba klientów korzystających z pomocy ośrodka 

zmniejszyła się o 55 rodzin. Większość osób korzystających ze świadczeń z  pomocy społecznej 

to rodziny jednoosobowe, których było-140, następnie rodziny czteroosobowych – 38 i 

trzyosobowych - 39. Rodzin dwuosobowych było – 38, pięcioosobowych - 22 natomiast 

sześcioosobowych i większych również 22. 

Rodzin wielodzietnych, którym udzielono pomocy było 19 ( z trojgiem i więcej dzieci). Na  306 

rodzin, którym udzielono pomocy - 14 to rodziny niepełne. Rodzin emerytów i rencistów 

korzystających z pomocy ośrodka zarejestrowaliśmy 26 w tym 16 prowadzi jednoosobowe 

gospodarstwa domowe. 
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Liczba dzieci 1

Liczba dzieci 2

Liczba dzieci 3

Liczba dzieci 4

Liczba dzieci 5 i więcej

Wykres 2. Rodziny z dziećmi. 

o licznie osób 1

o liczbie osób 2

o liczbie osób 3

o liczbie osób 4

o liczbie osób 5

o liczbie osób 6 i więcej
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Wykres 1. Rodziny ogółem. 
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Z przedstawionych danych wynika że w najtrudniejszej sytuacji socjalno-bytowej pozostają na 

terenie gminy rodziny jednoosobowe (w tym osoby samotne bez źródła dochodu oraz osoby 

korzystające z zasiłku stałego w Ośrodku Pomocy) oraz rodziny z dziećmi, w tym rodziny 
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o liczbie osób 1

o licznie osób 2

o liczbie osób 3

o liczbie osób 4 i więcej

Wykres 3. Rodziny niepełne. 
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Wykres 4. Rodziny emerytów i rencistów. 
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niepełne. Taka struktura klientów ośrodka pomocy społecznej odzwierciedla jednocześnie 

potrzebę utrzymania dotychczasowego poziomu nakładów ponoszonych przez gminę na 

wsparcie finansowe mieszkańców, gdyż ich sytuacja ekonomiczna w najbliższym czasie nie 

ulegnie poprawie ze względu na ograniczone możliwości pozyskania dodatkowych dochodów 

własnych, starzenie się społeczeństwa, niskie emerytury i znaczne koszty utrzymania. 

W zakresie świadczeń realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Waśniowie wydanych zostało 2046 decyzji administracyjnych w sprawach: 

1) pomocy społecznej w ilości 539 decyzji 

2) świadczeń rodzinnych w ilości 790 decyzji w tym 65 odmów 

3) funduszu alimentacyjnego w ilości 51 decyzji 

4) świadczenia wychowawczego w ilości 126 decyzji 

5) świadczenia dobry start w ilości 540 decyzji 

8.DODATKOWA DZIAŁALNOŚĆ PODEJMOWANA PRZEZ GMINNY OŚRODEK 

POMOCY SPOŁECZNEJ W WAŚNIOWIE              

1) Asystent rodziny 

 W ramach Programu „Asystent Rodziny i Koordynator Pieczy Zastępczej na rok 2020” 

Ośrodek zatrudnił asystenta rodziny do pracy z rodziną na umowę zlecenie w okresie 

od 2 stycznia do 31 grudnia 2020r. Środki z Funduszu Pracy to 850,00 zł., a środki 

sfinansowane z budżetu Gminy to kwota 16 320,00 zł. W w/w okresie asystent pracował z 9 

rodzinami (5 rodzin korzystało z usług Asystenta powyżej 12 miesięcy, w tym: 3 rodziny 

zobowiązane zostały przez Sąd do pracy z asystentem rodziny), wspierając ich w 

przezwyciężeniu trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Przeciętny 

czas pracy Asystenta z rodziną wyniósł 42 miesiące. 

 Asystent rodziny opracował dla każdej rodziny plan pracy we współpracy z członkami 

rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym. Udzielał pomocy rodzinom w poprawie ich 

sytuacji życiowej, w prowadzeniu prawidłowo gospodarstwa domowego, w rozwiązywaniu 

problemów socjalnych, psychologicznych i problemów wychowawczych z dziećmi. Udzielał 

konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci. Asystent rodziny zakończył prace 

z 3 rodzinami w tym: z 2 rodzinami ze względu na zaprzestanie współpracy przez rodzinę i z 

jedną ze względu na osiągnięcie celów. 

 Asystent rodziny po zakończeniu każdego miesiąca rozliczał swoją pracę na podstawie: 

miesięcznej karty wizyt w środowisku rodziny, notatek służbowych, oceny sytuacji rodziny 

w której zawarta jest ocena materialno-bytowa oraz analiza zamierzonych jak i zrealizowanych 

celów przez rodzinę. 

 

2) Działalność Zespołu Interdyscyplinarnego 

Zespół Interdyscyplinarny działał w obszarze przemocy w rodzinie, realizując nadal 

procedurę „Niebieskiej Karty” oraz tworząc grupy robocze mające na celu opracowanie i 

realizację strategii postępowania dla konkretnej rodziny dotkniętej przemocą. Skład grupy 

roboczej był zawsze dobierany w zależności od potrzeb danej rodziny. W skład grup roboczych 
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wchodzili: pracownik socjalny, dzielnicowy oraz w miarę potrzeb i możliwości członek 

GKRPA 

w Waśniowie, pedagog szkolny, nauczyciel z danej placówki szkolnej, kurator lub asystent 

rodziny. 

W 2020 roku odbyło się 6 posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego, powołano 10 grup 

roboczych do konkretnych spraw (odbyto 23 posiedzeń grup roboczych). Do Przewodniczącej 

Zespołu wpłynęło 11 wypełnionych formularzy  „Niebieskiej Karty-A”, wszystkie z policji.    

O każdej otrzymanej „Niebieskiej Karcie - A” na bieżąco była informowana policja.  

W otrzymanych formularzach „Niebieskiej Karty-A”, 27 osoby zostało wskazanych jako osoby 

doświadczające przemocy i 11 osób (11 mężczyzn) wskazano jako sprawców przemocy. W 

2020 r. łącznie prowadzonych było 14 procedur Niebieskiej Karty z których zakończono 10  

w tym z powodu: 

- ustania przemocy w rodzinie i uzasadnione przypuszczenie o zaprzestaniu dalszego jej  

  stosowania - 7 Kart, 

- rozstrzygnięcie o braku zasadności podejmowania działań - 3 

Na koniec 2020 r. 4 Niebieskich Kart pozostawało jeszcze aktywnych. 

Osobom uwikłanym w przemoc udzielane było wsparcie w postaci porad psychologa 

zatrudnionego  w ramach działania GKRPA w Waśniowie, gdyż przemoc w rodzinie 

najczęściej związana jest z nadużywaniem alkoholu przez sprawców przemocy. W 2020 r. taką 

formą pomocy objęte  było 16 osób. 

Sprawcy przemocy są pisemnie wzywani na posiedzenie grupy roboczej. Na posiedzeniu grupy 

sprawcy są informowani o konsekwencjach stosowania przemocy oraz o miejscach gdzie mogą 

uzyskać fachową pomoc tj. min. Punkt Profilaktyki Uzależnień w Waśniowie,  Ośrodek 

Leczenia Zaburzeń Psychicznych i Uzależnień  „Eskulap” w Ostrowcu Św. oraz GKRPA w 

Waśniowie. 

 

3) Udział pracowników w szkoleniach 

Pracownicy ośrodka stale podnoszą swoje umiejętności oraz poszerzają wiedzę, 

uczestnicząc w licznych szkoleniach. W 2020 roku pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej 

w Waśniowie brali udział w następujących szkoleniach: 

1) Szkolenie pod nazwą „Ustawa o pomocy społecznej – tarcze antykryzysowe” – 1 osoba  

2) Szkolenie pod nazwą „Świadczenia Rodzinne oraz Świadczenie Wychowawcze 500 Plus 

oraz Tarcze 1.0 i 2.0” – 1 osoba 

3) Szkolenie pod nazwą „Procedura postępowania wobec dłużnika alimentacyjnego – tarcze 

antykryzysowe 1.0, 2.0 i 3.0” – 1 osoba 

4) Szkolenie pod nazwą „Księgowość OPS i najbardziej problematyczne kwestie w zakresie 

prowadzenia rachunkowości OPS” – 1 osoba 

5) Szkolenie pod nazwą „Fundusz alimentacyjny” – aktualne problemy – nowości na okres 

2020/2021 – 1 osoba 

6) Szkolenie pod nazwą „Czyste powietrze” – 1 osoba 

7) Szkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego -  

4. W ramach realizacji ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych wydano 7 decyzji. 
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4) Realizacja rządowego programu Karta Dużej Rodziny. 

W ramach programu członkom rodzin wielodzietnych, na ich wniosek,  przyznawane 

są Karty Dużej Rodziny. Karty te upoważniają do korzystniejszego od ogólnie obowiązującego 

dostępu do towarów i usług lub innych form działalności. Karty przyznawane są członkom 

rodziny wielodzietnej, gdzie na utrzymaniu jest co najmniej troje dzieci lub rodzicom, którzy 

wychowali co najmniej troje dzieci. Rodzicom karta wydawana jest na czas nieokreślony, 

dziecku do ukończenia 18 roku życia, dziecku powyżej 18 roku życia odpowiednio do końca 

roku szkolnego lub akademickiego w którym jest planowane ukończenie nauki w danej 

placówce, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia  a dziecku legitymującemu się 

orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 

roku życia na okres ważności orzeczenia. 

W 2020 r. wpłynęło 12 wniosków rodzin wielodzietnych o przyznanie Karty Dużej Rodziny 

w tym 8 wnioski dotyczyły rodziców, którzy wychowali co najmniej troje dzieci. Łącznie było 

to 34 karty tradycyjne i 29 elektronicznych. 

Należna dotacja na realizację programu wyniosła 110,00 zł. 

 

9. Wydatki jednostki 

Plan finansowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Waśniowie wg. stanu na dzień  

31 grudnia 2020 r. wynosił 12.358.370,00 zł. a wydatki stanowiły kwotę 12.688.750,91 zł. 

Wykonanie stanowiło 99,30 % z czego: 

1) dotacja celowa wynosiła 11.657.333,68 zł. co stanowi 91,80% całości 

wydatków 

2) środki własne gminy wynosiły 1.031.417,98 zł. co stanowi 8,10% całości 

wydatków 

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawiało się następująco: 

rozdz.85195 „Pozostała działalność” - 1120,00 zł. 

rozdz.85202 „Domy Pomocy Społecznej” - 365.582,16 zł.   

rozdz.85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” - 3.291,29 zł. 

rozdz.85213 „Składka zdrowotna” - 36.214,77 zł. 

rozdz.85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe”  

- 40.012,77 zł. 

rozdz.85216 „Zasiłki stałe” - 412.302,13 zł. 

rozdz.85219 „Ośrodki pomocy społecznej” - 631.318,52 zł. 

rozdz.85230 „Pozostała działalność – pomoc w zakresie dożywiania” - 171.828,00 zł. 

rozdz.85295 „Pozostała działalność” - 47.259,00 zł. 

rozdz.85501 „Świadczenie wychowawcze” - 6.780.992,06 zł. 

rozdz.85502 „Świadczenia rodzinne” - 3.876.084,89 zł. 

rozdz.85503 „Obsługa Kart Dużej Rodziny” - 110,00 zł. 

rozdz.85504 „Wspieranie rodziny” - 273.540,00 zł. 

rozdz.85508 „Rodziny zastępcze” - 11.354,32 zł.  
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rozdz.85513 „Składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne” -  

  37.721,00 

 

10. KIERUNKI DZIAŁANIA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W 

WAŚNIOWIE W ZAKRESIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH 

NA 2020 ROK 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Waśniowie w wyniku wstępnego rozeznania 

środowisk planuje w roku 2021 wydatkować kwotę przyjętą w budżecie Gminy, która wynosi  

12 477 873,00 zł. na następujące działania: 

1) umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których  

    nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia oraz  

    zapobieganie powstawaniu takich sytuacji, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, 

2) realizacja finansowa zadań zleconych min. świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, 

świadczenie wychowawcze i świadczenia „Dobry start”, 

3) realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny       

    i systemie pieczy zastępczej, 

4) praca socjalna- planowanie i długotrwałe działania na rzecz wzmocnienia bądź odzyskania  

    zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie, 

5) podnoszenie kompetencji pracowników ośrodka poprzez udział w szkoleniach   

    i warsztatach. 

Kierunki działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Waśniowie są zgodne z 

przepisami, posiadanymi środkami finansowymi i zasobami ludzkimi. 
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XIII. PODSUMOWANIE 

 Serdecznie dziękuję za zapoznanie się z Raportem o stanie Gminy Waśniów za rok 

2020. Mam nadzieję, że przedstawiony dokument w przyjazny sposób prezentuje najważniejsze 

informacje związane z funkcjonowaniem naszej gminy.  

 Dziękuję wszystkim mieszkańcom gminy, radnym, sołtysom, za pomyślną współpracę, 

wsparcie, informacje, pomysły i napływające wnioski, z których część została już zrealizowana, 

a kolejne oczekują na realizację w tegorocznym i przyszłych budżetach.  

 Mając na względzie dobro naszej gminy oraz dalsze podnoszenie standardu życia 

mieszkańców, stale dbamy o zrównoważony rozwój naszej gminy. Wyzwania gminy Waśniów 

są duże, ponieważ oczekiwania mieszkańców są coraz większe. W sposób strategiczny i 

przemyślany dążymy do ich realizacji, starając się jednocześnie pamiętać o utrzymaniu 

urokliwego, wiejskiego charakteru naszej gminy. 

 Rok 2020 był dla nas wszystkich trudny i inny niż lata minione. Epidemia spowodowana 

wirusem SARS-CoV-2, wymusiła na nas zmiany w funkcjonowaniu Urzędu oraz podległych 

jednostek. Nie mniej jednak nie miało to wpływu na jakość wykonywanej pracy i świadczonych 

usług.  

 Dziękuję wszystkim mieszkańcom i interesantom za zrozumienie i dostosowanie się do 

wprowadzanych obostrzeń.   

 

 

 

 

 

 

 

 


